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Abstract
The contrast between Ᾱz (greed) and Xrad (wisdom) is one of the oldest, most fundamental and
everlasting Iranian concepts which has had a very effective role in forming Iranian's political
and religious thought; however, unfortunately, it has not been noticed well. Although other
faces of this concept (i.e. the contrast between Spenta-Mainyu and Angra-Mainyu, Hormazd
and Ahriman, Aša and Druj, etc.) have been researched more, it seems the exact perception of
them depends on the understanding and perception of the contrast between Ᾱz and Xrad. This
research, relying on national stories, with historical research method, attempts to show the role
of this concept in Iranian cosmology and its contribution to form Iranshahri's thought. The
results of this research indicate that the contrast between Ᾱz and Xrad is a human face of Iranian
dualism, because it manifests inside human beings more than other places. Thus, Xrad is divine
essence or Farr-e Īzadī (divine glory) inside humans, and it is best guide to go along Aša or
rightness rout and reaching redemption, and in contrast, Ᾱz is a devil which tries to mislead
humans. This encounter become manifest in the form of contrast between Dād (justice) and Bidād (injustice) in politics and ruling as well. The kings whose guide is Xrad, are just and they
have Farr, but the kings who Ᾱz overcomes them, are oppression and so they do not have Farr
and legitimacy. In particular, this idea has appeared in the myth of Jamšid and Ẓaḥḥāk..
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چكيده
تقابل خِرد و آز از کهنترین ،بنیاديترین و پایاترین مضامین ایرانی است که در شکل دادن به حیات فکري و دینی و نیز
اندیﺸﮥ سیاسی ایرانیان باستان نقش بسیار مؤثري داشته است؛ اما متأسفانه کمتر به چﺸم آمده اسزت .البتزه صزررت هزاي
دیگر این مضمرن که عبارت اند از تقابل سپنته مَینیر و انگزره مَینیزر ،هرمز د و اهزریمن ،اَشَزه و دْروج و ...بیﺸزتر کاویزده
شده اند؛ اما به نظر می رسد فهم دقیق این صررت ها نی به فهم و درک مضمرن تقابلِ خزرد و آز وابسزته باشزد .پزووهش
حاضر با تکیه بر روایت هاي ملی ایرانیان و با روش تاریخی و بهشیرۀ ترصیفی تحلیلی ،می کرشد تا جایگاه ایزن مضزمرن
را در جهان بینی ایرانیان نﺸان دهد و سهم آن را در شکل گیري اندیﺸﮥ ایرانﺸهري مﺸخص کند .نتایج این پووهش نﺸزان
میدهد تقابل آز و خِرد از این نظر که بیش از هر جاي دیگر در وجرد آدمی نمرد مییابد ،صررتی انسزانیتزر از ثنریّزت
ایرانی است .براین اساس خرد یا عقل ،گرهر الهی یا فرّه ای ديِ وجرد انسان و بهترین راهنماي انسان براي گزا برداشزتن
در مسیر راستی یا اَشَه و رسیدن به رستگاري است و در برابر آن ،آز اهریمنی است که تالش می کند انسان را بزه بیراهزه
بکﺸاند؛ همچنین در عالَم سیاست و شهریاري ،این تقابل خرد را در قالب تضزاد و تقابزل داد و بزیداد نﺸزان مزیدهزد.
شهریاري که خِرد راهنماي اوست ،دادگر و فرّهمند است و شهریاري که آز بر او چیره است ،بزی دادگزر و نزاگ یر فاقزد
فرّه و مﺸروعیّت است .این معنی بهویوه در حکایت جمﺸید و ضحاک نمرد یافته است.
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مقدمه

مفهر خِرد و آز را بهصررت جداگانه ،در روایتهاي

دوگانهباوري یا به تعبیري ثنریّت ایرانی از

ملی ایرانیان جستوجر و تعریف میکنیم و آنگاه تقابل

بنیاديترین ویوگیهاي اندیﺸﮥ ایرانی باستان است که

این دو مفهر را در وجرد آدمی به بحث میگذاریم؛

همیﺸه نگاه ناظر بیگانه را به خرد جلب کرده و

سپس ،حضرر و جایگاه آن را در اندیﺸﮥ سیاسی

درواقع ،وجه ممیّ ۀ اندیﺸﮥ ایرانی برده است .این

ایرانﺸهري نﺸان میدهیم و با تحلیل داستان جمﺸید و

ثنریّت که ریﺸﮥ آن به روزگارِ هم یستی هند و ایرانیان

ضحاک از زاویﮥ مضمرن تقابل خرد و آز ،کار را به

میرسد ،در قالبهاي گرناگرنی متجلی میشرد و

پایان میبریم.

درهرحال ،مبناي اندیﺸﮥ دینی و اجتماعی و سیاسی
ایرانیان قرار میگیرد؛ ازجملﮥ این قالبها اَشَه و دْروج
اوستایی ) ،(Aša-Drujاَرْتَه و دْرَئرگَ فارسی باستان
) ،(Arta-Draugaسپنتهمَینیر و انگرهمَینیر گاهان ،هرم د

روش پژوهش
این پووهش با روش تاریخی و بهشیرۀ ترصیفی
تحلیلی مرضرع را بررسی میکند.

یا اورم د و اهریمن زردشتی ،مینر و گیتی و نی نرر و
ظلمت مانري است .تقابل آز 1و خِرد 2قالب دیگري

پيشينۀ پژوهش

است که این ثنریّت در آن تجلی مییابد .این تقابل در

واکاوي مضمرن تقابل آز و خِرد ،مرضرع هیچ

همﮥ سطرح هستی در جریان است :هم در عالم کبیر و

پووهش مستقلی نبرده است .البته ابعادي از این

بهصررت جدال خیر و شرّ و هم در وجرد آدمی یا

مضمرن در برخی آثار ذکر و بررسی شده است؛ براي

عالم صغیر و بهصررت جدال میان نفس ناطقه و نفس

مثال ،مقالﮥ «تحلیل و بررسی عنصر آز در شاهنامه

امّاره؛ اما متأسفانه این صررت از ثنریّت ایرانی تاکنرن

فردوسی» نرشتﮥ رضا شجري ( )1382که کرشﺸی

کمتر به چﺸم آمده است و این در حالی است که بهنظر

است براي شناخت دیر آز در اساطیر یرنانی و مترن

میرسد فهم دقیق ثنریّت ایرانی و صررتهاي گرناگرن

زردشتی و شاهنامه فردوسی و نی اغراگريهاي این

آن ،به فهم و درک مضمرن تقابل خِرد و آز وابسته

دیر را بهویوه در ارتباط با پادشاهان و پهلرانان شناسایی

باشد .ضمن اینکه سترن فقرات اندیﺸﮥ سیاسی ایرانیان

میکند .همچنین مقالﮥ «آز و داد :آسیبشناسی سیاسی

کهن را همین مضمرن تقابل آز و خِرد شکل میدهد و

شهریاري در شاهنامه فردوسی» نرشتﮥ تقی رستموندي

ناگ یر ،فهم آن به درک این مضمرن وابسته است.

( )1388که اثري تاحدودي سطحی است که در آن

پووهش حاضر با تکیهبر روایتهاي ملی ایرانیان که

بینش و نگرش تاریخی دیده نمیشرد و درواقع

در اوستا و مترن پهلري ،خداینامه و شاهنامهها ،سیاست

نریسنده بهاستثناي شاهنامه فردوسی ،از دیگر منابع

نامه و اندرزنامهها و نی مترن تاریخی و جغرافیایی

روایتهاي ملی ایرانیان استفاده نکرده و از هیچ منبع

روزگار اسالمی ثبت و ضبط شدهاند ،میکرشد تا

دست اول دیگري بهره نبرده است .پووهش دیگر مقالﮥ

جایگاه این مضمرن را در جهانبینی ایرانی نﺸان دهد؛

«نقش و جایگاه خرد در مترن باستانی ایران» اثر ویدا

سپس سهم و نقش آن را در شکلگیري اندیﺸﮥ

ندّاف ( )1393است که میکرشد برمبناي کتیبههاي

ایرانﺸهري 3آشکار کند .براي این هدف ،نخست دو

فارسی باستان ،مترن اوستایی و مترن پهلري نقش

مضمرن تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیﺸﮥ ایرانﺸهري 181

محرري خِرد را در اندیﺸﮥ زردشتی آشکار کند و در

که بهشکل اتفاقی با هرم د و روشنی بیکران روبهرو

این ارتباط ،چهار نرع خِرد را از هم تﺸخیص و تمی

شد .همین خِرد همهآگاه ،هرم د را از تازش اهریمن به

میدهد که البته این دستهبندي غیردقیق و نامعمرل

سرزمین روشنی بیکران آگاه میکند و براي رویارویی

است .بههرحال ،هیچیک از این قبیل کارها یا خِرد و آز

با اهریمن ،باز با راهنماییِ خِرد همهآگاه ،به تدابیري

را در کنار هم و رُودَررُوي هم مطالعه نکردهاند یا

هرشمندانه دست میزند و درنهایت ،بر خصم غلبه

مطالعﮥ آنها بینش تاریخی و عمق کافی نداشته است.

میکند .این تدابیر یکی پیمانبستن با اهریمن بر سر
محدودکردن مدت نبرد به نُهه ار سال و دیگري،

اهميت و ضرورت پژوهش
شناخت دقیق و عمیق ثنریّت ایرانی و بازتاب آن در
حیات فکري ایرانیان ،بیتردید به بررسی و فهم
مضمرن تقابل آز و خرد وابسته است؛ ضمن اینکه این

آفرینش و بهطرر مﺸخص آفرینش مادي یا گیتیک و
محدودکردن عرصﮥ نبرد با اهریمن است (فَرنبَغدادگی،
33 :1385تا..)35
باید ترجه کرد که در اندیﺸﮥ ایرانی ،اهریمن نی

مضمرن مبنا و محرر اندیﺸﮥ سیاسی ایرانیان است که

همچرن هرم د ،ازلی و ابدي و فناناپذیر است؛ اما هرم د

خرد از شاخصترین و تأثیرگذارترین ابعاد حیات

با خِرد همهآگاه میداند که اگر براي کارزار با اهریمن،

فکري ایرانیان به شمار میآید .ازاینروي ،بدون ترجه

زمانی محدود معین نﺸرد نبرد و آمیختگی خیر و شر

به این مضمرن ،سخنگفتن از اندیﺸﮥ سیاسی ایرانی و

همیﺸگی خراهد برد و اگر عرصﮥ نبرد نی به گیتی

فهم آن در عمل ناممکن است .همچنین این پووهش

محدود نﺸرد ،سراسر سرزمین روشنی بیکران آسیب

بستري است براي مطالعههاي دیگر در زمینﮥ حضرر و

میبیند .به عبارتی دیگر ،هرم د آن قادر مطلق جهانبینی

تأثیر اندیﺸﮥ ایرانیان باستان در دورۀ اسالمی؛ بهویوه در

ترحیدي نیست که آنی ارادۀ خرد را به فعلیّت درمیآورد

عرفان اسالمی و اندیﺸﮥ سیاسی عالَم اسالمی.

(«کُن فَیَکرن»)؛ 7بلکه وجه ممیّ ۀ او ،برگ برندۀ او و رم
برتري او بر دیگر مینران ،خردمندي او در عالیترین شکل

خِرد؛ گوهری ایزدی در وجود آدمی
آنچه هرم د ،سرور دانا 4،را از سایر مرجردات مینري

ممکن است و خِرد مطلق اوست که به او ترانایی می
بخﺸد و او را قادر میسازد .قدرت آفرینندگی هرم د نی

متمای و برتر میکند ،بهرهمندي او از عالیترین شکل

از خِرد است و او «این آفریدگان را به خِرد آفرید و آنان

خِرد است؛ یعنی خِرد همهآگاه 5.این خِرد که ویوۀ هرم د

را به خِرد نگاه میدارد» (مینري خرد :1380 ،مقدمﮥ مؤلف

است و ازاینرو خِرد هرم دي هم نا دارد ،این امکان را

بند11و 12و نی نک :بند 47تا .)50درواقع ،هرم د تجسم

به هرم د میدهد که از آنچه هست و خراهد برد و از

خِرد است و بیش از هر ویوگی ،با خِرد و دانایی معرفی

آنچه روي داده است و روي خراهد داد ،آگاه باشد .به

میشرد« :آنگاه اهررام دا گفت :اي زردشت اَشَرَن!

همین علت ،هرم د همیﺸه از وجرد اهریمن آگاه برده

[نخست] نا  ،آگاهی هستم .دو  ،رمه .سر  ،ترانا .چهار ،

است؛ اما اهریمنِ «پَسدانش» 6،در آغاز از هستیِ هرم د

بهترین اَشَه .پنجم ،همﮥ نیکیهاي اَشَهنواد م داآفریده.

آگاهی نداشت و آگاهشدن او از وجرد هرم د و سرزمین

شﺸم ،هستم خِرد .هفتم ،خردمند .هﺸتم ،هستم دانایی.

روشنی بیکران ،جایگاه هرم د ،به زمانی مربرط میشرد

8

نهم ،دانا» (اوستا/1 :1388 ،هرم د یﺸت بند.)7
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به همین ترتیب ،در گیتی نی خرمندي انسان است

بای ید بسطامی و «أناالحقّ» منصرر حالج بیرون میآید

که او را بر سایر آفریدگان مادي یا گیتیک برتري میدهد

و به عبارتی دیگر ،در چنین نظا فکري ،فاصلﮥ میان

و او را سرور آفریدگان میکند؛ البته همﮥ آفریدگان از

انسان و خدا چندان نیست و آنچه هست بیﺸتر به

درجاتی از خِرد بهرهمند هستند؛ اما خردمندترین ایﺸان،

تفاوت در مرتبه میماند تا شکافی میان این دو .این

آدمی است .به عبارتی دیگر ،آدمی همتاي مادي هرم د

تلقی ایرانیان با عقاید یهرد و نصاري و اسال رسمی،

است و در میان آدمیان نی  ،مرد اَشَرن یا مرد پرهی گار به

در برابر تصرف ملهم از اندیﺸههاي ایرانی ،در تقابل

صراحت جلرۀ مادي هرم د معرفی میشرد« :او را

کامل است؛ از این حیث که این ادیان انسان و خدا را

(هرم د را) نﺸان مادي ،مرد پرهی گار است .هرکه مرد

دو قطب میدانند که بینﺸان شکافی پُرنﺸدنی است

پرهی گار را رامش بخﺸد یا بیازارد ،آنگاه هرم د آسرده

(شاکد.)92 :1386 ،

نک:

بهاینترتیب ،خِرد برترین مرهبت الهی (وراوینی،

یا آزرده بُرَد» (فرنبغدادگی110 :1385 ،؛ نی

زادسپر  :1366 ،فصل 35بند39؛ شایستناشایست،

 )27 :1367و پاکی هترین گرهر آسمانی در دل ماده

 :1369فصل 15بند7و.)8

(مسکریه )110 :2535 ،و حقیقت آدمی است

پس ناگ یر انسانشناسی با خداشناسی برابر است:

(مسکریه« .)92 :2535 ،خرد را گرهر چرنان آتش»

«هرچه ای د تعالی بیافرید ،مرد را بهتر آفرید و این همه

است و مانند آتش ،متمای کنندۀ حق از باطل و راستی

چی ها از بهر مرد آفرید و اگر کسی به گیتی نیک بر

از ناراستی است (شایست ناشایست :1369 ،فصل20

خریﺸتن نگاه کند خریﺸتن را بﺸناسد ،ای د تعالی را

بند)2؛ ازاینرو ،برترین راهنماي انسانها در نیل به

خراهد شناخت و هرچه در هر دو جهان و عالم آفریده

سعادت و رستگاري است« :و سعادت مقرون است به

است و در خریﺸتن محضري از آن بازیابد و اندر دین

«عقل»؛ پس هرکس را که عقل روزي شده باشد ،عقل

گرید که خریﺸتنشناس مرد  ،ای دشناس است» (صد

او را راه مینماید بر اسباب سعادت و هرکه را سعادت

در بندهش :1909 ،در 74بند1تا.)3

روزي شده است ،باقی نمانده است مر او را غایتی و

درواقع ،همچنانکه حقیقت و هریت هرم د به خِرد
هرم دي است ،حقیقت و هریت انسان و وجه ممی ۀ

فایدهاي که طلب آن کند؛ چه سعادت غایت هر
مطلرب است» (مسکریه.)113 ،2535 ،

انسان از حیران نی خِرد یا همان عقل است که در مترن

همین مضمرن که مسکریه در جاویدان خِرد بهنقل

دورۀ اسالمی ،به آن نفس ناطقه هم گفته میشرد و این

از حکیمان ایرانی آورده است ،بهعین در مترن پهلري

نفس ناطقه یا خِرد در وجرد انسان پرهی گار به کمال می

هم یافت میشرد؛ براي مثال ،مینري خِرد آشکارا به

رسد؛ ازهمینروست که غ الی پرهی گاران را خداوندان

نقﺸی اشاره میکند که خِرد در هدایت انسانها و

خِرد میداند (غ الی .)248 :1367 ،انسان پرهی گار یا

رهایی آنها از سرگردانی و راهبريِ مردمان بهسري

مرد اَشر نی انسانی است که خِرد را راهنماي خرد قرار

رستگاري ایفا میکند .در اینجا ،براي «دانا» که نمرنﮥ

دهد و از راه اَشَه یا راستی منحرف نﺸرد .چنین انسانی

مردمان جریاي حقیقت و تﺸنﮥ معرفت است ،این

همتاي هرم د است و او را «قیمت و ارج نﺸاید گفتن»

پرسش مطرح میشرد که «به چه علت است که بیﺸتر

(صد در بندهش :1909 ،در 21بند1و.)2

مردمان ،داراي کیشها و گروشها و اصرل بسیارند و

از دل این اندیﺸه است که «سُبحان ما اعظم شَأنی»

بیﺸتر آن کیشها و قانرنها و گروشها ،به کار ای دان
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گ ند رسانند و خرب نیستند؟» (مینري خرد:1380 ،

آسمانی دارند ،به تاریکی وامینهد تا ببلعد .البته این

مقدمه مؤلف بند17تا .)26پس دانا براي یافتن پاسخ،

بارقههاي نرر بهمثابﮥ طعمه و دا و در حکم زهري

رنج سفر را بر خرد همرار میکند« :و به خراستاري

قاتل براي تاریکی هستند که تضعیف و شکست او را

خِرد در این جهان شهربهشهر و ناحیهبهناحیه درآمد و

باعث میشرند (نک :کریستنسن134 :1385 ،و.)135

از بسیار کیشها و گروشهاي مردمانی که آنان را در

ازاینحیث ،این بارقههاي نرر با گیتی و آفریدگان

دانایی برتر میاندیﺸید ،پرسید و پووهید و بر آنها آگاه

گیتیک ،بهطرر مﺸخص انسان ،در آیین زردشتی درخرر

شد .و چرن چنان دید هریک از آنها چنان متناقض و

قیاساند که قربانی میشرند تا به سرزمین روشنایی

مخالف دیگري است ،آنگاه دانست که این کیشها و

گ ندي نرسد .البته قربانیکننده به سرنرشت قربانی ،بی

گروشها و فرقهها که در این جهان با یکدیگر چنین

تفاوت نیست و همچنانکه هرم د زردشتی به انسان

متناقضاند نمیترانند از آفرینش ای دان باشند... .پس

وعدۀ رستگاري نهایی را میدهد (نک :روایت پهلري،

ازآن ،در جستجر و عمل دین کرشاتر شد و از

 :1367فصل 17بند14؛ صد در بندهش :1909 ،در54

دستررانی که در دین داناتر و آگاهتر بردند ،پرسید براي

بند27تا 14،)33زروان مانري نی براي رهایی بارقههاي

نگاهداري تن و نجات روان چه چی بهتر و برتر است؟

نرر از اسارت تاریکی یا همان ماده تدابیري میاندیﺸد.

و آنان بنابرآنچه در دین معلر شده است ،گفتند از

برپایﮥ این تدابیر ،عمدۀ این بارقههاي نرر در وجرد

نیکیهایی که به مرد میرسد ،خِرد بهتر است؛ زیرا

انسان جمع میشرند (نک :کریستنسن:1385 ،

گیتی را به خِرد میتران اداره کرد و مینر را هم به

135تا .)137انسانی که تن او مادي و اهریمنی است؛ اما

نیروي خِرد میتران از آن خرد کرد .این نی پیداست که

جان و روان و گرهر آسمانی او همین بارقههاي نرري

9

است که در او جمع شده است؛ بنابراین ،رستگاري

آفریده است و ادارۀ گیتی و مینر به خِرد است» (مینري

انسان با رهایی بارقههاي نرر از قفس تن و بازگﺸت

خرد :1380 ،مقدمه مؤلف بند35تا.)50

آن به عالم علري یا سرزمین روشنایی متناظر میشرد.

اورم د این آفریدگان در گیتی را به خِرد غری ي

و سرانجا دانا« ،مینري خِرد را به پناه گرفت»
(مینري خرد :1380 ،مقدمه مؤلف بند .)50خِرد در مقا

در چنین نظا تفکري است که سرودۀ مرالنا معنا
مییابد:

اصل وجرد و راهنماي انسان در مانریت هم خردنمایی

از کجا آمدها آمدنم بهر چه برد

میکند؛ 10البته اینبار در قالب بارقههاي نررِ اسیر در

به کجا میرو ؟ آخر ننمایی وطنم

ماده .براساس باورهاي مانري ،زروان 11یا پدرِ ب رگی،

جان که از عالم علري است یقین میدانم

براي مصرنماندن سرزمین روشنایی از آسیب اهریمن

رخت خرد باز بر آنم که همان جا فکنم

پیشدستی میکند و هرم د 12یا انسان نخستین را به

مرغ باغ ملکرتم نیم از عالم خاک

قلمرو اهریمن یا سرزمین تاریکی میفرستد که از

دو سه روزي قفسی ساختهاند از بدنم

جنس ماده 13است .هرم د با پنج عنصر نررانی شامل

می وصلم بچﺸان تا در زندان ابد

اثیر صافی ،نسیم ،روشنایی ،آب و آتش تطهیرگر که در

از سر عربده مستانه به هم درشکنم

حکم سالح او هستند ،به سرزمین تاریکی فرود میآید

من به خرد نامد اینجا که به خرد باز رو

و این عناصر نررانی یا بارقههاي نرر را که گرهر

15

آن که آورد مرا باز برد در وطنم

 /184پووهشهاي تاریخی ،سال پنجاه و چهار  ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی ،)37بهار 1397

مانی از پیروانش میخراهد تا با قد نهادن در راه
سِیروسلرک و تحمل رنجهاي این راه ،به اصل وجردي

پرتریی است که در تنهاي آدمی ادگان درآید و در آنها
جايبهجاي شرد» (نربختی45 :1381 ،و.)46

خرد ،معرفت و شناخت («گنرس») پیدا کنند و بارقه

بهطرر کامل آشکار است که این پرتري خداوندي

هاي نرر اسیر در گیتی را رهایی بخﺸند .در این راه،

که در تن آدمی جایگاه دارد ،همان بارقههاي نرر یا

این پیامبر است که نقش آگاهیدادن به انسان و

خِرد است؛ البته بسیاري از مررخان و مللونحل-

راهنمایی او بهسري رستگاري را برعهده دارد؛ اما این

نریسهاي مسلمان ،حلرل را تناسخ روح خداوندي در

پیامبر یا عیساي مانریت (عیسی نررانی یا رهاییبخش)

تنهاي پیامبران و امامان تلقی کردهاند .گریی روح

که وظیفه دارد آدمی را از خراب برانگی د و او را از

خداوندي از تنی به تن دیگر جابهجا میشرد (بغدادي،

احرال جهان و سرشت ویوۀ خرد و سرنرشتش آگاه

 .)194 :1367اما واقعیت این است که در صررتهاي

کند« ،عالَم عقل» («خِرديشهر») نامیده میشرد (نک:

مختلفِ اندیﺸﮥ ایرانی ،اعم از زردشتی یا مانري یا

کریستنسن .)137 :1385 ،به عبارتی دیگر رهاییبخش،

م دکی ،حلرل یا تجسم روح خداوند (خرد ،نرر ،فرّه)

خرد خِرد مجسم است که در تالش است با

در تنهاي مردمان پیشتر و یک بار بههنگا آفرینش یا

معرفتبخﺸیدن به آدمی ،بارقههاي نرر یا همان خِرد را

پیدایش آدمی اتفاق افتاده است؛ پس آن ربّانیشدنی که

که از جنس مینر و خردِ برتر آد است و از سرزمین

امکان آن در عالم سفلی براي همگان وجرد دارد و

روشنایی سرچﺸمه دارد ،نجات بخﺸد (یارشاطر،

کسانی همچرن م دک از آن سخن میگریند (نک:

 :1380ج /3قسمت434 ،2تا.)436

شهرستانی427/1 :1361 ،و ،)428همان تجلّی و

انعکاس این باورهاي مانري که البته زمینﮥ ایرانی و

آشکارساختن روح خداوندي یا خِرد است که با خِرد-

زردشتی دارند ،در مذاهب و فرقههاي دیگر ،خراه در

محرري و آزستی ي و ریاضت ،انسان را حاصل میآید.

ایران ساسانی یا در ایران تحت حاکمیت اسال  ،دیده

این صررت حلرل در میان صرفیان اصیل ایرانی

میشرد؛ براي نمرنه ،در آیین م دکی یا خر دینی و

همچرن بای ید بسطامی و حالج دیده میشرد که د از

غالت شیعه و باطنیان .باور به حلرل روح خداوندي در

ربّانیشدن زدند؛ بهطرر مثال ،اصطخري راجعبه حالج

تنهاي آدمیان ،ازجمله باورهاي مﺸترک این گروه

و اندیﺸﮥ او چنین مینریسد« :حسینبنمنصررالحالج از

هاست که باعث شده است تا مللونحلنریسان و

اهل بیضا ،مردي حالج برد .پرهی گاري گ ید و دیانت

مررخان مسلمان ،همه را از یک جنس بدانند و با یک

میورزید .تا کار به جایی رسید کی (که) گفت هرکس

چرب برانند .دراینباره ،نربختی در فِرَقالﺸّیعه پس از

کی به طاعت مﺸغرل باشد و بر مفارقت لذّت صبر کند

ذکر تنی چند از فِرق غُالت و مبانی دینی آنها ،می

و زما شهرت نگاه دارد ،به درجه مقرّبان رسد .آنگاه

نریسد« :اینان دستههاي گ افهگریاناند که خرد را به

بهتدریج صافی میشرد تا از بﺸریت بیرون آید .چرن

شیعه بستهاند و نا آن فرقه را بر خریش نهادهاند و

بﺸریت در او بنماند چنان شرد از قرّت روح باريتعالی

آنان از خرّمدینان و م دکیان و زندیقان و دهریان

چنانکه به مریم رسید و عیسی را علیهالسال حاصل

سرچﺸمه گرفتهاند و هیچیک از ایﺸان خداوندي خدا

شد ،او را حاصل شرد تا در میان خلق او را مطاع شرد.

را باور ندارند ،بلکه جاي او را در کالبد آدمیان دانند و

آنگاه هرچه گرید چرن کال خداي برد و هرچه کند

گریند که تن جایگاه خداست و خداوند واال روان و

چرن فعل خداي برد و فرمان او فرمان خداي باشد»
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(اصطخري.)130 :1368 ،

شنرد .هر الیه به دو بخش شد؛ آنکه چهري است

درحالیکه اصطخريِ جغرافینگار بهدرستی از

گرسنگی و تﺸنگی ،آنکه بدون چهر است ری ا و پذیرا

قرتیافتن روح خداوندي (خِرد برابر آز) سخن می-

(فاعل و مفعرل؟) .آنکه بیرون از چهر است ،به دزدي

گرید که با ریاضت حاصل میآید ،ابرالمعالیِ

اندوختن و به پستی ندادن است» (زادسپر :1366 ،

مللونحلنریس در بیاناالدیان ،در ترصیف اندیﺸﮥ

فصل 34بند36و..)37

حالج مینریسد...« :آنگاه [پس از مهار نفس] روح

محرر اصلی مناسک یا حکمت عملی صررتهاي

ای دتعالی در او آید» (ابرالمعالیمحمّد )82 :1376 ،و

مختلف اندیﺸﮥ ایرانی ،مقابله با چهرههاي سهگانﮥ آز

این بیتردید خطاست؛ زیرا روح ای د تعالی یا همان

است که البته هر صررت ،راهحلِ خرد را ارائه میکند

خِرد و نرر ،پیشتر در وجرد انسانی نهاده شده است و

که ممکن است با راهحلِ صررتهاي دیگر مﺸابه برده

هدف از ریاضت ،متجلیساختن آن است؛ نه اینکه خرد

یا بهطرر کامل متفاوت و بلکه متضاد باشد؛ براي نمرنه

را براي پذیرش روح خداوندي ،که در وجرد انسانی

براي مقابله با وَرَن یا شهرت ،مانریان منع ازدواج و

مرجرد است ،آمادهکردن .به عبارتی دیگر ،اعتقاد به

بیزنزیستن را پیﺸنهاد میکنند که واکنﺸی منفعالنه در

حلرل را میشرد دنبالﮥ باور به دمیدن روح خداوند یا

برابر شهرت است؛ درحالیکه م دکیان ،بحث اشتراک

گرهر آسمانی خِرد یا نرر در نرع انسان دانست و

در زن را به میان میکﺸند که واکنﺸی فعاالنه و

حلرل ج آشکارساختن این گرهر آسمانی نیست که

تهاجمی در برابر شهرت است .مانریان براي رویارویی

امکان آن براي همگان فراهم است.

با چهرۀ «بیرون از چهر» آز که همان حرص و طمع و
میل به مالاندوزي است ،دستکم از برگ یدگان خرد

آز و چهرههای سهگانۀ آن

میخراهند که از مال دنیا ،بیش از غذاي یک روز و

نقطﮥ مقابلِ گرهر الهی خِرد ،آز است .در اندیﺸﮥ

پرشاک یک سال نداشته باشند؛ اما م دکیان باز تهاجمی

ایرانیان ،آز نیرومندترین آفریدۀ اهریمن و سپهساالرِ

عمل کرده و اشتراک در خراسته را مطرح میکنند.

سپاه اوست و خﺸم ،زمستان ،پیري ،شیرن ،گرسنگی و

زمینههاي اشتراک در زن و خراسته حتی در میان

تﺸنگی سرداران اصلیِ این سپاه هستند (زادسپر ،

زردشتیان نی

دیده میشرد (نک :شکی:1372 ،

 :1366فصل 34بند32و .)33اما ازآنجاکه «آز با یک

42تا.)45

چهر بر آلردن [همه آفرینش] ترانا نبرد ،هنگامیکه

اما براي مقابله با آن چهرهاي که در اثر گرسنگی و

آفریدگان پراکنده شدند ،براي روابردن همه زورش در

تﺸنگی ایجاد میشرد و نیاز به خرراک و نرشیدن را

آفرینش ،به سه بخش شد که چهري ،بدون چهر و

پدید میآورد ،راهحل مانریان و م دکیان یکسان است:

بیرون از چهر است .چهري آنکه اندر خرردن است که

منع گرسپندکُﺸی و گرشتخراري .زردشتیان نی براي

جان بدو بسته است .بدون چهر آرزومندي بر آمی ش

مبارزه با چهرۀ اخیر آز ،ترصیهاي تاحدودي مﺸابه ارائه

است که خرد وَرَن (شهرت) خرانده شرد که با نگاه به

میکنند« :از بیدادانه کُﺸتن نرع گرسفندان باید سخت

بیرون ،آنچه درون است برانگیخته شرد و سرشت تن

پرهی کرد ،چه در ستردگر دربارۀ آنان که گرسفند را

آرزومند شرد .بیرون از چهر بر هر نیکی که بیند یا

بیدادانه کﺸته باشند ،پادافره چنین گفته شده است که
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مري آن گرسفندان مانند تیغی تی شرد و بر آن که

میرود (روایت پهلري :1367 ،فصل 48بند89تا )93و

کُﺸندۀ بیدادانه [ گرسفند است] ،زده شرد» (شایست

در تقابل با اهریمن قرار میگیرد! تنها پسازاین هنگا

ناشایست :1369 ،فصل 10بند .)8درواقع ،از نگاه

است که هرم د و سروش ،به واردکردن ضربﮥ نهایی به

م دیسنان غلبه بر آز فراهم نمیآید ،مگر با پرهی از

اهریمن مرفق میشرند؛ زیرا« ،تا آنگاه که آز با اهریمن

گرسفندکُﺸی و گرشتخراري:

متحد باشد» ،چارۀ اهریمن را ندانند (زادسپر :1366 ،

«سرانجا آشکارست که براي چارۀ نهایی آز،

فصل 34بند44و.)45

اردیبهﺸت به یاري فرشته ایریمن به زمین آید و به

همانگرنهکه خِرد یا نفس ناطقه ،بهمثابﮥ گرهر

آفریدگان ،کمسردي گناه سنگین کﺸتن نرع گرسپند را

آسمانی و اصل وجردي انسان ،انسان را راهنماست تا

نﺸان دهد .این را نی بفرماید که« :آدمی هستید! این

مبادا از راه راست منحرف شرد ،آز و جلرههاي

چنین گرسپندکُش مباشید! چنانکه از پیش تاکنرن عمالً

گرناگرن آن ،در مقا نفس امّارۀ انسان ،تالش میکند تا

میکﺸتید» .هنگامیکه ن دیک فرشکردکرداري (نرسازي

آدمی را از راه راست بپیچاند .شاهنامه از زبان م دک،

گیتی) باشد ،نیرشیداران فرمان اردیبهﺸت از

آنجاکه از اشتراک در زن و خراسته دفاع میکند ،چنین

گرسپندکﺸی و گرشتخراري بگردند (بگردانند) و

میسراید:

یکچهار نیروي آز کاسته شرد و گندگی که همانا در

بپیچاند از راستی پنج چی

تن است ،نابرد شرد .تاري و تیرگی بهتدریج کاسته

که دانا بر این پنج نف ود نی

شرد ،مینري پاک بیﺸتر به چهر پرشیده شرد ،دانشها

کجا رشک و کینست و خﺸم و نیاز

روشنتر یافته شرند .آز در تن فرزندان که از ایﺸان

به پنجم که گردد بر او چیره آز

زاده شرند ،ناترانتر و تن آنان کمگندتر و به سرشت

تر گر چیره باشی بر این پنج دیر

ای دان همپیرندتر است .با آمرزش ای دان از شیرخراري

پدید آیدت راه گیهان خدیر

بگردند و نیمه نیروي آز کاسته شرد( »...زادسپر ،

فردوسی75/6 :1353 ،

 :1366فصل 34بند38تا .)41درحقیقت گرسپندکُﺸی و

این راستی و راه راست که آز با آن سر ستی دارد،

گرشتخراري ،همتاي «زوهر به دیران» دادن است

بازتابی است از مفهر کهن ایرانی اَشَه در اوستا ،یا

(روایت پهلري Zōhr( )8 :1367 ،نثاري آبکی و مایع

اَرته در فارسی باستان که با دْروج اوستایی ودْرَئرگَ

که طی مراسمی مذهبی تهیه شده و به ای دان تقدیم

فارسی باستان در تقابل قرار میگیرد .گریاترین عبارت

میگردد .بنابراین« ،زوهر به دیران دادن» به مفهر

در ترصیف اَشَه« ،نظم راستین کیهانی» است که

پرستش دیران و تقریت آنهاست .).بنابراین ،روایت

شکلگیري و تداو هستی به آن وابسته است (نک:

عامیانهتر باور فرق چنین میشرد که هنگا رستاخی  ،با

بریس )48/1 :1375 ،و ازاینحیث ،همان کارکرد خِرد

پرهی آدمیان از گرشتخراري و امساک در نخرردن،

را دارد که پیدایش آفریدگان و ادارۀ گیتی و مینر به آن

آز در میان آفریدگان هرم د خرراکی نمییابد و ناچار

وابسته است (چند سطر پیش را نگاه کنید) .شاید

به سراغ سایر دیران میرود و آنها را خرراک خرد

ازهمینروست که در اوستا ،بارها واژۀ خِرد در کنار

میکند (زادسپر  :1366 ،فصل 34بند42و )43و آنگاه

اَشَه و همترازِ آن ذکر شده است 16.ازآنجاکه دروج،

که همﮥ دیران را فرو بلعید ،به سراغ خرد اهریمن

درئرگَ ،دروغ یا آز در قالب نقطﮥ مقابل اَشَه ،اَرتَه،

مضمرن تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیﺸﮥ ایرانﺸهري 187

راستی یا خِرد ،آدمی را بهسري افراط و تفریط

او رسد ،آنگاه از کار ای دان نگردد( ...کتاب شﺸم

میکﺸاند ،میشرد نتیجه گرفت که اَشَه یا خِرد ج

دینکرد :1392 ،بند77و.)78

میانهروي یا بهاصطالح پیمان و پیمانداري نیست.

در نمرنﮥ ذکرشده ،وهرمن و سروش و سپندارمذ،

ازهمینروست که در آخرال مان که هر ای دي به پذیرۀ

در برابر اَکرمن و خﺸم و تَرومَد ،تقابل خِرد و آز را

دیري میایستد ،سروش نی به مقابلﮥ آز میرود و نقطﮥ

مینمایانند؛ پیشتر دیدیم که سروش بهمثابﮥ ای د پیمان

افتراق اساسی سروش با آز هم میانهروي (پیمانداري)

و میانهروي ،در برابر آز و افراط و تفریط آزي قرار

سروش در برابر افراط و تفریط آز است« :سروش

میگیرد؛ ضمن اینکه خﺸم هم در کنار رشک ،کین،

پرهی گار ،به پیمان است ،مینري پیمان است و افراط و

وَرَن و نیاز از جلرههاي آز است .ازسريدیگر ،وهرمن

تفریط آز ،دشمن اوست[ .اینان] دوشبهدوش در

یا بهمن (اندیﺸﮥ نیک) بهمثابﮥ نخستین آفریدۀ هرم د،

جنگاند» (زادسپر  :1366 ،فصل 34بند.)44

ج همان خِرد نیست و ازهمینروست که دبستان

انسان به مثابۀ آوردگاه خِرد و آز

مذاهب ،متنی با تأثیرات مانري و م دکی ،مینریسد:
«نخستین پدیدآمده از جرد وجردبخش او ،گرهر خرد

تقابل خِرد و آز و راستی و ناراستی ،بیش از هر

است که آن را آزاد بهمن نی گریند .بهبرد وجرد

جاي دیگر ،در وجرد آدمی عینیت مییابد .درواقع،

حضرت او پرتر خررشید ذاتِ نرراالنرار است و فروغ

وجرد آدمی آوردگاه اصلی هرم د خردمند و اهریمن

بهمن ،یعنی اولین عقل» (کیخسرواسفندیار:1362 ،

آزمند است .هرم د خردمندي که اَشَه را برگ یده و

 .)6/1تَرومَد نی در مقا حریف سپندارمذ (فروتنی

اهریمن آزمندي که دروج را انتخاب کرده است (نک:

مقدس) ،همتاي رشکِ برآمده از آز است که آدمی را

یسنا :30بند3تا )5و بهقرل مؤلف دینکرد:

از قناعت و خرسندي باز میدارد..

«کسی از مرد نیست که از مادر زاید و این شش
مینر بر او نکرشند :وهرمنر اکرمن ،سروش و خﺸم،
سپندارمذ و دروج تَرومَد.آن که وهرمن به تن مهمان،
پس این نﺸان اوست که به کرفه پر شرر بُرَد و با
نیکان نیکپیرند برد و آسان برد به آشتی و ناداران را
شفاعت کند و خرد ،راد بُرَد ...و آن که خﺸم به تن
مهمان ،پس این نﺸان اوست که هرجاي که نﺸاید،
چی ي گرید و چرن گریند ،ننیرشد و چرن عیب
کرچکش نی

گریند ،آنگاه درهم شرد و درست

نگرداند و کسان را دروغ بسیار گرید و بیگناه را
بسیار زند .آنکه سپندارمذ به تن مهمان ،پس این نﺸان
اوست که درستاندیش بُرَد و چرن برانگیختهاش
کنند ،برانگیخته نﺸرد و چرن بسیار چی هاي گیتی بر

به همین علت است که آدمی را عالم صغیر نی
خراندهاند .سرنرشت هستی و ن اع میان هرم د و
اهریمن به کرشش انسانها ،در مبارزۀ درونی براي
بیرونراندن دیران از تن خرد بستگی دارد و
«درصررتی مرفق میشریم اهریمن را از این جهان
برانیم که هرکس به سهم خریش ،او را از تن خرد
براند؛ چرن جایگاه اهریمن در جهان تن آدمیان است.
ازاینرو ،وقتی اقامتگاهی براي او در تن آدمیان نباشد،
او از جهان نیست میشرد .بنابراین تا وقتیکه در این
جهان [حتی] دیر کرچکی در تن یک انسان مسکن
دارد ،اهریمن در جهان هست» (کتاب شﺸم دینکرد،
 :1392فصل 17.)264البته ن د مانریان بهطرر کلی ،تن
همان آز یا آفریدۀ اوست و خِرد یا همان بارقههاي
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نرر ،گرهري مینري اسیر در تنِ آزآفریده است .به

مرزباننامه ،سخن از «آز و خﺸم در پاي عقل کﺸتن»

عبارتی دیگر ،در میان مانریان تقابل خِرد با آز به تقابل

است (وراوینی )51 :1367 ،و تأکید میشرد که «آنکه

روان با تن و مینر با گیتی تبدیل میشرد .دینکرد،

خﺸم و آز را زیر عقل مالیده دارد ،بر خرد فرمانده

آنجاکه اندرزهاي آذربادمهرسپندان را در برابر

است» (وراوینی)126 :1367 ،؛ همچنین ،آز و اَمَل را

آمرزههاي مانی قرار داده ،به این تفاوت در نگرش

آفت عقل میداند« :و حکما گفتهاند اَمَل دا دیر است

اشاره کرده است؛ درحالیکه آذرباد پند میدهد که

و آز دانﮥ او .نگر تا خرد را نگاه داري که ه ار

«دروج از تن بیرون باید کردن» و «ی دان به تن مهمان

طاووس خِرد و هماي همّت را به صفیر وسرسه از

باید کردن» ،مانی مدعی است که «خرد تن مرد دروج

شاخسار قناعت درکﺸیده است و از اوج هراي استغنا

است» و «ی دان به تن مهمان نبرد ،بلکه اندر تن بسته

به زیر آورد و بستﮥ بند خریش گردانید که هرگ

و اسیر است» (کتاب سرّ دینکرد :1392 ،فصل200

رهایی نیافتند» (وراوینی.)135 :1367 ،

بند10و.)11

به همین ترتیب ،در جاویدان خِرد بر نقش خِرد در

در مترن مانري دراینباره میخرانیم« :آز ،آن دروند

حکم راهنماي انسان در تﺸخیص حق و باطل و

و مادر همﮥ دروندان ...از فضلﮥ دیران و از ریم

انتخاب راه درست و منجر به سعادت تأکید میشرد:

دروجان ،این جسد مرد را کرده برد» یا «آز ...این

«بر عاقل است که هرگاه که مﺸتبه شرد بر او دو امر و

جسد را ساخته برد و خرد اندرش شد .پس از پنج

نداند کدا صراب و راست است و کدا خطا و غلط

امهرسپند ،یعنی زین هرم دخداي ،جان خرب را شکل

است؛ آنگه نظر کند و ببیند که کدا یک از آن دو امر

بخﺸید و او را اندر جسد بست؛ چنانکه کرر و کرش

به هري و هرس او ن دیکتر است .پس آن را مخالفت

کرد ،بیهرش و فریفته که تا اصل و ناف نخست

کند و به فعل نیاورد؛ با ترجه به اینکه هري و هرس،

خریش را نﺸناسد .جسد و زندان برایش ساخت و

دشمن عقلاند» (مسکریه .)142 :2535 ،همچنین براي

جان را بدو بست» (نک :اشه و سراج34 :1379 ،و.)35

کسب همﮥ فضایل ،اعم از مال و جاه و ع ت و شرف،

بههرحال ،مضمرن آدمی بهمثابﮥ آوردگاه خِرد و آز

به آدمی سفارش میشرد که «با عقل خرد مصاحب و

فقط مفهرمی دینی باقی نماند ،بلکه این مضمرن چنان

یار باش و از فتراي عقل بیرون مرو و صبر کن بر

در میان گروههاي مختلف ایرانی ریﺸه گرفت که از

نگاهداشت نفس خرد» (مسکریه.)160 :2535 ،

حرزۀ دین و مترن دینی فراتر رفت و در مرحلهاي ،در

ازسريدیگر ،گفته میشرد که عقل معیار و راهنماي

مقرلﮥ حکمت و ادب و اخالق قرار گرفت و از این

مرد است در «نگاهداشتن خرد از خصمان و دشمنان

کانال ،در میان ایرانیان و غیرایرانیان مسلمان نی

خرد» و این خصمان و دشمنان عبارتاند از «طبایع و

مخاطبانی یافت و تأثیراتی برجاي گذاشت .دراینباره،

آرزوهایی که گماشته شدهاند به آدمی» ،همچرن

دو اثر جاویدان خِرد و مرزباننامه که از اندیﺸههاي

«حرص (آز) و فاقه و غضب (خﺸم) و حسد و

ایرانی و ازجمله مضمرن تقابل خِرد و آز در وجرد

حمیّت و شهرت و کینه و خراب گران و ریا»

آدمی سرشار هستند و درعینحال ،در کانرن عنایت

(مسکریه56 :2535 ،و.)57

فراوان مسلمانان بردند ،درخرر ترجهاند .در
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اندیشۀ سياسی ایرانشهری و مضمون تقابل خِرد و آز

پیکر انسان مرئى ،بىوجرد رئیس مذکرر نظم و قرا

پیشتر دیدیم که خِرد و اَشَه (راستی) از یک

نگیرد ،بدانستند که مرد ج با کمک پادشاهى که

جنساند و تبلرر آنها« ،پیمان» و «پیمانداري» است که

انصاف ایﺸان دهد (پیمان و میانهروي) و داد ورزد و

در سطح شهریاري و شهریاران ،صررت «داد» و

به اقتضاى خرد میان مرد حکم براند ،به راه راست

«دادگري» به خرد میگیرد .در اندیﺸﮥ سیاسی ایرانیان،

نیایند؛ پس به ن د کیرمرث پسر الوَذ شدند وحاجتﺸان

همین جستجري «داد» و متبلررساختن خِرد در سطح

به داشتن شاه و سرپرست به او وانمردند و گفتند« :تر

زندگی اجتماعی است که آدمیان را وامیدارد تا بخﺸی

فاضلترین و شریفترین و ب رگترین ما و باقیماندۀ

از آزاديها و حقرق و اختیارات خرد را به نهادي به

پدر ما هستی و در روزگار کسى همسنگ تر نیست.

نا «دولت» وانهند و درعرض ،با دادگري دولت ،امنیت

کار ما را به دستگیر و سرور ما باش که مطیع و

و آرامش و آسایش به دست آورند و از رشک ،خﺸم،

فرمانبردار ترایم و دستررهاي تر را گردن مینهیم».

کینه ،دشمنی و بیداد برهند .برایناساس ،دولت که در

کیرمرث خراهش ایﺸان را پذیرفت و از آنان پیمان و

ایران باستان در قالب نظا پادشاهی پدیدار میشرد،

عهد مؤکّد گرفت که از او فرمانبري و اطاعت کنند و

نتیجﮥ خِردورزي جمعی است و کارکرد آن داد و

مخالفت با او را رها کنند .کیرمرث چرن تاج بر سر

دادگري است .در روایتهاي ملی ایرانیان ،فلسفﮥ

نهاد ،او نخستین کس از مرد زمین برد که تاج بر سر

پیدایش دولت و پادشاهی در قالب حکایتِ تعیین

نهاد ،به سخن ایستاد و گفت« :نعمت ج

به

کیرمرث در جایگاه نخستین شاه دیده میشرد که همین

سپاسگ ارى پایدار نماند ،خداوند را در قبال مراهبش

مضمرن تقابل خِرد و آز را تکرار میکند .کاملترین

میستاییم و نعمتهایش را سپاس میگ اریم و از او

شکل مرجرد این حکایت ،در مروجالذهب یافت

اف ونى میخراهیم و در کارى که به ما مُحرّل فرمرد،

میشرد:

یاري از او میجرییم ،تا ما را به دادگري که

«کیرمرث ب رگ مرد عصر خرد و پیﺸراى ایﺸان

پراکندگى ها را فراهم آورد و زندگى را صفا بخﺸد،

برد و [ایرانیان را] تصرر بر این است که او نخستین

رهنمرن شرد .به دادگري ما اعتماد داشته باشید و

شاهى است که در رزمین گمارده شده است .چی ى که

انصاف را رعایت کنید ،تا شما را به مرحلهاى بهتر از

مرد آن روزگار را وادار به برپایی پادشاهى و گماشتن

آنچه که در اندیﺸه دارید برسانیم .والسّال » .کیرمرث

فرمانروا ساخت ،این برد که دیدند بیﺸتر مرد به

پیرسته کارها را به دست داشت و با مرد رفتار نکر

دشمنى و رشک و بیداد و کینه خر کردهاند و دیدند

داشت و در ایا او ،مرد در امنیت و آرامش به سر

که مرد بدکار را چی ي ج ترس ،به راه راست نیارد.

میبردند؛ تا اینکه درگذشت.18».

سپس ،در احرال مخلرق و تربیت تن و وضع انسانِ

حکایتی مﺸابه حکایت کیرمرث را در تاریخ

حسّاسِ مُدرِک نگریستند و دیدند که ...صالح تن به

هرودوت مییابیم؛ یعنی حکایت چگرنگی پیدایش

تدبیر قلب است و زمانیکه مدبّر آن تباه شرد ،بقیه [تن

پادشاهی در میان مادها و انتخاب دیاکر در نقش

هم] به تباهى رود و اعمال درست و استرار از آن نیاید.

نخستین شاه مادها .تردیدي نیست که هرودوت این

پس چرن بدیدند که امرر و احرال عالم صغیر ،یعنى

حکایت را مانند بسیاري دیگر از روایتها و
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حکایتهاي خرد ،ازجمله سرگذشت کرروش ،از

در اثر هرجومرج ،خانﮥ خرد را ترک گرییم»

منابع ایرانی گرفته است و ساخته و پرداختﮥ ذهن خرد

).(Herodotus, 2000: 106-107

او نیست .منابع ایرانی نی دراینباره ،بهاحتمال حکایت

طبیعی است که انتخاب آنها دیرکِس برد که به

کیرمرث را که در روایتهاي ملی ایرانیان مرجرد برده

دادگري شهرت داشت؛ البته دیرکِس هم براي پذیرش

است ،براي ترضیح بر تختنﺸینی دیاکر الگریی قرار

شاهی شرطهایی داشت که درواقع ،از ال ا هاي

دادهاند؛ چنانکه در تدوین سرگذشت کرروش نی

پادشاهی و شکلگیري قدرت مرک ي یا دولت برد .از

بهاحتمال از الگري کیخسرو بهره بردهاند.

مهمترین شرطهاي او ،احداث پایتختی برد که نقطﮥ

بههرحال ،برمبناي گ ارش هرودوت ،ماديها تا

اتصال تما قبایل و طرایف مادي باشد و به این منظرر،

پیش از تأسیس پادشاهی ماد در روستاهاي پراکنده از

شهر اکباتان (هگمتانه) برپا شد که از نظر واژه ،بهمعناي

هم میزیستند و فاقد «قدرت مرک ي» بردند؛ درنتیجه،

محل جمعشدن است .طبق اصرل ،این پایتخت مرک

هرجومرج و بیقانرنی و «بیداد در سراسر آن سرزمین

اداري ،اقتصادي و دینی دولت نرظهرر برد .همچنین او

رواج داشت» .پس یک ماديِ «بسیار خردمند» به نا

خراهان دربار و کاخی برد که شایستﮥ مقا او باشد و

دِیرکِس ) ،(Dêiokesبا درک صحیحی که از مسائل

نی پاسدارانی شخصی طلب میکرد تا نگهبان جان او و

جامعه ماد داشت ،در پیِ تأسیس نهاد شاهی (دولت) و

مجري فرمانهاي او باشند .او هرشمندانه تﺸخیص

تحصیل مقا شاهی در میان ماديها برآمد .به این

میداد که الزمﮥ حکمرانی شاه و اطاعت مرد  ،هیبت و

منظرر ،با این اعتقاد که «میان داد و بیداد ،نبردي ازلی

حرمت مقا شاهی است و بهنیکی میدانست که اهل

و ابدي در جریان است» ،در میان مرد خرد ،داوري و

عصبیت از او اطاعت نمیکنند مگر اینکه او را متفاوت

دادگري کرد .داوريهاي دادگرانﮥ او شهرت او را

و برتر از خریش ببینند؛ ازهمینرو ،آداب و تﺸریفات

فراگیر کرد و ماديهاي دیگر روستاها را نی که «از

درباري را پدید آورد و دسترسی به شاه را محدود کرد

داوريهاي ظالمانه و بیدادانه خسته شده بردند»،

و خندیدن و آب دهان انداختن در حضرر شاه را

مترجه او کرد .روزبهروز به تعداد شکایتهایی که به

ممنرع کرد .البته دیرکِس هم پس از اجراي این شرطها

دیرکِس میرسید ،اف وده میشد؛ بهطرريکه سرانجا

و انجا این ترتیبها به کار اصلی پادشاه ،یعنی

دیرکِس با این بهانه که از پرداختن به امرر شخصی

دادگستري ،پرداخت و بهاینترتیب« ،دیرکِس ماديها را

خرد بازمانده است ،از کار دادرسی کناره گرفت

در قالب یک ملت درآورد و بهتنهایی بر آنها حکرمت

).(Herodotus, 2000: 104-106
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کرد» ).(Herodotus, 2000: 107-109

اما «باز دزدي و بیقانرنی (آشرب و بیداد) پدید

براساس این روایتها و حکایتها ،همانگرنهکه در

آمد و در سراسر کﺸرر ،حتی سختتر از سابق ،شیرع

زندگی فردي با یاري و هدایت رئیسی به نا عقل که
20

میشرد بر

یافت»؛ پس ماديها که ادامﮥ زندگی در این اوضاع را

بنابر باورهاي قدما در قلب خانه دارد،

ناممکن دیدند ،جمع شدند و با یکدیگر مﺸررت کردند

هراوهرسها یا نفس امّاره غلبه کرد و رستگاري و

و به این نتیجه رسیدند که «باید پادشاهی بر خرد

سعادت فردي را رقم زد ،در سطح زندگی اجتماعی هم

گماریم تا در پناه حکمرانی عادالنﮥ او بر این دیار،

به پادشاهی «خردمند» احتیاج است .پادشاهی که

آسرده به امرر شخصی خرد بپردازیم و ناچار نﺸریم که

«بهاقتضاي خِرد» در میان مرد حکم براند و «داد ورزد»
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و مردمان را به «راه راست» بیاورد و همچنانکه آز زیر

آز برادر میل است .مرزي براي میل است و تا حرص

پاي عقل مالیده میشرد (به سطرهاي پیش نگاه کنید)،

به مال و خراسته و پادشاهی به انجا نرسد ،آز بیﺸتر

آشربگران و غارتگران و بدکاران نی به دست شاه

قري شده و خرد در یاري و حفاظت از فرّه ناتران

سرکرب شرند و سر جاي خرد نﺸانده شرند تا جامعه

میشرد .هنگامیکه [انسان] به میل خرد براي پادشاهی

آرامش و آسایش را تجربه کند.

و خراسته دست یابد ،به میانهروي [رسیده] و خِرد

به عبارتی دیگر ،شاه تجسّم خِرد است و خردمندي

غالب میشرد و خِرد مرد به یاري و نگهداري از فرّه

اصلیترین ویوگی اوست و بهقرل اسدي ترسی در

از تهاجم آز جایگ ین میشرد .این سروري و خراسته

گرشاسپنامه« ،خِرد ،شاه را برترین افسر است» (نک:

براي مرد سردمند است؛ اما چرن حرص باالتر از

مدخل خرد در لغتنامﮥ دهخدا) .ازهمینرو خﺸایارشا

میانهروي و خِرد مرد ایستد ،آز قريتر شرد و خِرد

از اهررام دا که رامش و «شادي را براي مرد » و «خِرد

(اندر مرد ) رو به ضعیفی رود .از ناترانی خِرد ،فرّه

را براي خﺸایارشا» فرستاد ،در سنگلرحی به ب رگی

ناپایدار شرد و افراط و قدرتطلبی در مرد اف ون شرد

یاد میکند (نک :شارپ.)123 :1382 ،

و او غرق در آز شرد که نابردکنندۀ فرّه است و او از

بهاینترتیب ،مفهر خِرد به ایدۀ «فرّه» ن دیک
میشرد .شاهی فرّهمند است و «فرّه کیانی» دارد که

این خراسته و ثروت و سروري زیان بیند» (نک :زنر،
.)274 :1384

خردمند باشد و داد ورزد .درواقع ،فرّه ویوگی نیست

اشارههاي دیگري نی راجعبه همسانی خِرد و فرّه،

ج همان خِرد یا بارقههاي نرر ،با اصلی آسمانی و

در حکم گرهرهاي آسمانی که انسانیت مردمان بدانها

ای دي که در وجرد همﮥ آدمیان قرار دارد .به عبارتی

وابسته است ،در مترن زردشتی و ادبی وجرد دارد؛

دیگر ،همگان صاحب فرّۀ ای دي هستند؛ اما «فرّه کیانی»

براي مثال ،در شایست ناشایست آمده است« :این چه

همچرن «نرر امامت» ،از آنِ کسانی است که به

که در تاریکی ،خرراکخرردن جای نه؟ چه[ ،هرگاه]

آشکارکردن و متجلّیساختن این خِرد یا روح الهی در

کسی در تاریکی خرراک خررد ،پس دیر و دروج ،خِرد

وجرد خرد مرفق شدهاند و بهعبارتی ،ربّانی شدهاند .در

و فرّه او را یکسر برباید» (شایست ناشایست:1369 ،

چنین زمینهاي است که نخست ،جایگاه اما به جایگاه

فصل 9بند.)8
22

شهریار بسیار ن دیک میشرد و دو  ،شهریار را سایﮥ

بههرحال ،قراردادي که بین مرد و مرد ازیکسر

خداوند دانستن بهتر معنی پیدا میکند؛ ضمن اینکه

و بین مرد و دولت ازسريدیگر منعقد میشرد و

مؤید این است که دستکم بهلحاظ نظري ،همگان

براساسآن ،مرد از برخی حقرق و آزاديهاي خرد

امکان اما شدن یا شهریارشدن دارند.

صرفنظر میکنند و به محدودیتهاي دولت تن

در نمرنﮥ زیر از دینکرد که از نبرد خِرد و آز بر سر

میدهند (نک :شروطی که کیرمرث و دیاکر براي

فرّه سخن میگرید و یادآور حکایت اوستاییِ مبارزۀ

پذیرش مقا شاهی مطرح کردند و از مرد بر سر

آذر با آژيدهاکَ بر سر کسب فرّه است 21،پیرند میان

تبعیّت از این شروط تعهّد گرفتند) ،تا زمانی برقرار

خِرد ،پیمان ،داد و فرّه در اندیﺸههاي ایرانی بیﺸتر به

است که دولت کارکرد اصلی خرد را که دادگري است،

چﺸم میخررد:

از یاد نبرد .پادشاهی که خردمندانه عمل نمیکند و داد

«آز اهریمنی است که [درصدد] کﺸتن فرّه است.

نمیورزد ،فرّۀ کیانی را از دست میدهد و در این

دادار خرد را براي یاري فرّه در برابر آز آفریده است و

حالت ،مرد اجازه دارند از تبعیت او گردن نهند و از
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فرمانهاي او سرپیچی کنند .ایدۀ امکان گسستن فرّه از

در همین زمینه ،در تاریخ جدید ی د نی اشارهاي

شهریار ضمن اینکه مسئرلیت شهریار را در برابر مرد

جالب وجرد دارد که ممکن است ترضیحی باشد بر

بهطرر دائم به او گرش د میکند ،درعینحال مبناي

ظهرر م دک و رواج آمرزههاي او در آغاز پادشاهی

نظري الز را نی براي شررش علیه شهریار بیدادگر

قباد فیروزان« :چرن شاه فیروز بر تخت سلطنت

فراهم میکند.

نﺸست ،بنیاد ظلم و تعدي نهاد و آب در چﺸمهها

در فرهنگ ایرانی ،براي تﺸخیص اینکه آیا شهریار

خﺸک شد و باران باز ایستاد و قحط در میان خالیق

خردمندانه و دادگرانه عمل میکند یا خیر ،مالک و

واقع شد ،نعرذباهلل و خلقی بسیار بمردند و مدت چهار

معیاري روشن وجرد دارد و آن رفاه و آسایش و امنیت

سال این قحط واقع شده برد[ .آنگاه] شاه فیروز از ظلم

مرد است .شهریار با هیچ عذر و بهانهاي نباید
مسئرلیت خرد را در تأمین امنیت و رفاه مرد نادیده
بگیرد؛ حتی اگر قهر طبیعت وضع دشراري را براي
مرد پدید آورده باشد ،مسئرلیت آن با شهریار است.
ازهمینروست که در ادبیات ایران بارها بر پیرند میان
دادگري ،برکت ،فراوانی و حاصلخی ي تأکید شده
است؛ براي مثال« :یکی اینکه در شهر چرن داور
دروغزن گمارند و او را به سروري دارند ،از گناه و مهر
دروج که آن داور کند ،در آن شهر ابرِ باران کم شرد و
شیرینی و چربی و درمانبخﺸی و نی مقدار شیر گاوان
و گرسفندان بکاهد و کردک در شکم مادر بیﺸتر تباه
شرد» (شایست ناشایست :1369 ،فصل 10بند )18و
بهقرل فردوسی:
چر بیدادگر شد جهاندار شاه
زگردون نتابد ببایست ماه
به پستانها در شرد شیر خﺸک
نبرد به نافه درون نی مﺸک
زنا و ربا آشکارا شرد
دل نر چرن سنگ خارا شرد
به دشت اندرون گرگ مرد خررد
خردمند بگری د از بیخرد
شرد خایه در زیر مرغان تباه
هر آنگه که بیدادگر گﺸت شاه

تربه کرد و به عدل و داد درآمد و خراج از مملکت
برداشت و دست ظالم از مظلر کرتاه گردانید .الجر
باران باریدن گرفت و آب چﺸمهها سر زد و در صحرا
سب ه و ریاحین دمیدن گرفت» (کاتب .)34 :1386 ،از
دل این قحطی است که «مذهب عدل» م دک (نک:
ابنبلخی )84 :1363 ،سر بر میآورد .ثعالبی نی زمینﮥ
پیدایش و رواج «فتنه» م دک را «قحطسالی» میداند و
میگرید« :نخستینبار که در برافروختن آتش فتنه و
پیافکندن بنیاد سروري خریش گا برداشت ،هنگامی
برد که یکی از قحطسالیها اثر شر خرد را میان
نیازمندان و مسکینان به جاي گذارد و عدهاي از آنان
با گرسنگی مردند» (ثعالبی.)386 :1368 ،
قهر طبیعت که در قالب خﺸکسالی و قحطی و
بیماريهاي واگیردار ظهرر مییابد ،در فرهنگ ایرانی
بیش از هر علتی در بیدادگري شخص فرمانروا ریﺸه
دارد .پیدایش و ترویج چنین باورهایی اب ارها و
روشهایی هستند تا مسئرلیت پادشاه و فرمانروا را در
فراهمکردن رفاه و آسایش مرد یادآوري کنند و به این
منظرر ،ایﺸان را به اندیﺸیدن تمهیداتی براي تأمین
سعادت مرد  ،بهویوه در مراقع سختی و بحران ،وادار
کنند .برهمیناساس است که جاویدان خِرد مبنا و
اساس پادشاهی را «عدالت» میداند و مایﮥ تباهی آن را
«جرر و ظلم» معرفی میکند« :هرگاه که عدالت زیاده
نباشد بر جرر و ظلم ،پیرسته بالهاي رنگارنگ و
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آفتهاي غیرمکرر روي دهد .هیچ چی

براي

برطرفشدن دولت و نعمت ،بدتر از ایستادگیکردن بر
ظلم و مداومتکردن بر آن نیست» (مسکریه:2535 ،
 30و نی نک22 :و.)23

آسنخِرديِ ای دي را از افراط و تفریط وَرَنیِ دیري
نگریست».

23

تعبیر بازگرداندن پیمان به دست جمﺸید ،در مترن
دورۀ اسالمی نی آمده است؛ اما بهنظر میرسد که
بهدرستی فهمیده نﺸده باشد؛ براي مثال ،ابرریحان پیمان

داستان جمشيد و ضحاک؛ نمونهای عينیتر از تقابل

را به پیمانه (مقدار) تعبیر میکند و در ذکر رویدادهایی

خِرد و آز

که در نرروز ب رگ (روز شﺸم ماه فروردین) ،اتفاق

تقابل خِرد و آز در عالم حکمرانی ،بیش از هر جاي

افتاده است ،مینریسد« :و فی هذا الیر أخرَجَ جمُّ

دیگر در حکایت پادشاهی جمﺸید نمرد مییابد.

مَقادیر األشیاء» که ترجمﮥ آن به فارسی چنین است« :در

جمﺸید از برجستهترینِ چهرههاي روایتهاي ملی

این روز ،جم پیمانههاي اشیاء را بیرون آورد» (بیرونی،

ایرانیان است؛ بهگرنهايکه در میان شاهان و پهلرانان

 )217 : 1878و ترضیح میدهد« :ابلیس لعین برکت را

باستانی ایران تنها از اوست که در گاهان نا برده

از مرد زایل کرده برد؛ بهقسمی که هر اندازه خرردنی

میشرد (یسنا ،32بند )8و فرگرد کاملی از وندیداد

و آشامیدنی تناول میکردند از طعا و شراب سیر

(فرگرد دو ) نی به او اختصاص یافته است و بخش

نمیشدند (همچرن دیر آز) و نی باد را نمیگذاشت

درخرر ترجهی از خداینامﮥ ساسانی و شاهنامههاي

برزد که سبب روییدن اشجار شرد و ن دیک شد که

روزگار اسالمی ،حکایت پادشاهی او را روایت کردهاند

دنیا نابرد شرد .پس جم به امر خداوند و راهنمایی او به
24

(براي مثال نک :فردوسی :1353 ،ج25/1تا 28و

قصد من ل ابلیس و پیروان او بهسري جنرب شد و

33و .)34پادشاهی او را میشرد به دو بخش تقسیم

دیرگاهی در آنجا بماند؛ تااینکه این غائله را برطرف

کرد :در بخش نخست ،جمﺸید شاهی است آرمانی و

کرد .آنگاه مرد از نر به حالت اعتدال و برکت و

صاحب فرّه ای دي که در شهریاري او «نه سرما برد نه

فراوانی رسیدند و از بال رهایی یافتند» (بیرونی،

گرما ،نه پیري برد نه مرگ و نه رشک آفریدۀ دیران»

25

.)218 : 1878

نک :وندیداد ،فرگرد :2بند.)5

برایناساس ،جمﺸید در بخش نخست پادشاهی

سرچﺸمﮥ این نامیرایی و رامش و بیرنجیِ مردمان در

خرد با راهنما قراردادن خِرد و چیرهشدن بر آز ،پیمان

بازگرداندن پیمان یا پیمانه به دست اوست که پیشتر،

را که از جنس خِرد ای دي برد ،باز جست و دادگري

اهریمن آن را از گیتی ربرده برد .دراینباره ،دینکرد

پیﺸه کرد و جامعه از برکت ،فراوانی ،رفاه و سعادت

(کتاب سر  ،فصل )286چنین آورده است:

بهرهمند شد و رعایاي او از پیري ،بیماري ،حسد ،فنا،

(یسنا ،9بند5؛ نی

«پیش از آمدن جمﺸید به سلطنت ،در اثر غارت

غم و مصائب دیگر (نک :بیرونی )331 :1386 ،نجات

دیران ،آسنخِرد (خِرد غری ي) در میان مرد ن ار و

یافتند که اینها همگی از نتایج چیرگی آز بردند .چنین

وَرَن (شهرت و آز) غالب برد .پیمان که منﺸعب از

شاهی بهطرر حتم فرّهمند برد؛ چرن رعایاي او آسرده و

آسنخِرد ای دي است در افراط و تفریط منﺸعب از

ایمن و در رفاه بردند..

وَرَن دیري از میان رفته برد ...جم چارۀ (رهایی) پیمان

اما در بخش دو شهریاري جمﺸید ،آز بر او چیره
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شد و او از پیمانداري و دادگري فاصله گرفت و از

مانري و م دکی است ،همین خطا و گناه را به جمﺸید

اَشَه یا راه راست منحرف شد و ناگ یر دستاوردهاي

نسبت میدهد؛ «چرن جمﺸید تاجرَر شد فرمرد اگر

بخش نخست شهریاري او که رامش و نامیرایی و

مرد فرومایه گرشت جانرر مرده خررند گناهی نیست»

بیرنجیِ مرد برد ،از دست رفت و خرد او نی

(کیخسرواسفندیار.)26/1 :1362 ،

فرّهمندي یا مﺸروعیت شهریاري را از دست داد و
بهقرل فردوسی:

درواقع ،بهنظر میرسد که در روایتهاي اصیل و
اولیه در باب جمﺸید ،گناه او همین فتح باب

بر او تیره شده فرّه ای دي

گرشتخراري و بهدنبالآن ،گرسپندکﺸی برد که باعث

به کوّي گرایید و نابخردي

شد آز بر او چیره شرد و فرّه از او جدا شرد و
فردوسی33/1 :1353 ،

سرنرشتی شر

بیابد؛

28

اما با گذشت روزگار،

در چنین وضعی برد که مرد ایران و رعایاي

گرشتخراري و گرسپندکﺸی چنان رایج و فراگیر شد

جمﺸید نهتنها به خرد اجازه دادند که علیه جمﺸید

که دیگر تلقی آن در حکم گناهی ب رگ ،معقرل و

بﺸررند ،بلکه سراغ ضحاک تازي رفتند و او را «شاه

پذیرفتنی نیست و چهبسا در دورۀ اسالمی ،چنین

ایرانزمین» خرانند (فردوسی.)33/1 :1353 ،

باورهایی اسباب تمسخرِ معتقدان به آنها هم میبرد.

در اینکه گناه جمﺸید دقیق چه برد که به جدایی

بنابراین ،طبیعی است که هم خردِ منابع زردشتی و هم

فرّه از او منجر شد ،در منابع ابها هایی وجرد دارد.

نریسندگان مسلمان که بهنقل از منابع زردشتی ،حکایت

طبري از «کُفران نعمت» جمﺸید سخن میگرید و

جمﺸید را بازگر میکردند ،بهتدریج این باور را کنار

مینریسد« :آنگاه جم کُفران نعمت خدا کرد و جن و

گذاشتند و گناهی دیگر براي جمﺸید جُستند که

اِنس را فراهم آورد و خبر داد که ساالر و مالک

پذیرفتنیتر برد؛ کفران نعمت ،مَنیت و دعري خدایی.

آنهاست و به نیروى خریش بیمارى و پیرى و مرگ را

اما ،چنانکه ذکر شد در نظا فکري ایرانیان باستان،

از آنها دفع کرده است و احسان خدا ع ّوجلّ را انکار

گرشتخراري پدیدهاي منفی به شمار میرفت که

کرد و در گمراهى فرو رفت» (طبري.)118/1 :1375 ،

بهطرر مﺸخص ،چهرۀ «چهريِ» آز را که مرجب

هم او در ادامه از «دعري خداییِ» جمﺸید سخن

گرسنگی و تﺸنگی برد ،تقریت میکرد و دراصل ،در
آخرال مان غلبﮥ نهایی بر آز و اهریمن فراهم نمیآمد،

میگرید (طبري119 :1375 ،و.)120
26

سایر منابع دورۀ اسالمی و ازجمله شاهنامه نی

مگر با پرهی آدمیان از گرشتخراري .بنابراین فتح باب

کموبیش همین مسائل را ولر با بیان و روایتی متفاوت،

گرشتخراري ترسط انسانها و نی باعث و بانی این

برمیشمارند؛ اما در گاهان زردشت که کهنترین منبع

خطا ،یکی از دغدغهها و مسائلی است که در

ایرانی است که از جمﺸید سخن میگرید ،گناه او

روایتهاي ملی ایرانیان به آن ترجه میشرد؛ البته

بازکردن راه گرشتخراري ذکر شده است« :آشکار

همیﺸه هم جمﺸید مسئرل این خطا معرفی نﺸده است؛

است که جم پسر ویرنگهان از همین گناهکاران است.

بلکه گاه هرشنگ (نک :کریستنسن )194 :1389 ،و در

کسی که براي خﺸنردساختن مردمان ،خرردن گرشت

مراقعی نی مﺸی و مﺸیانه (نک :فَرنبَغدادگی:1385 ،

به آنان آمرخت» (یسنا ،32بند 27.)8دبستان مذاهب هم

81و )82مسئرل دانسته شدهاند؛ حتی بهنظر میرسد که

که نریسندۀ آن از آذرکیرانیه و متنی متأثر از اندیﺸههاي

نریسندۀ بندهش ،خرردن فرآوردههاي دامی و بهطرر
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مﺸخص نرشیدن شیر و بهدنبالآن خرردن گرشت را از

چیرگی ضحاک بر او نمردار شده است؛ یعنی مرجردي

گناهان نخستین زوج بﺸري و علت هبرط آنها دانسته

که بیش از هر سمبلی ،تجلی آز و بلکه خرد دیر آز

است (نک :کریستنسن.)194 :1389 ،

است .همانگرنهکه آز نیرومندترین آفریدۀ اهریمن و

حتی فردوسی نی ضمن حکایت جمﺸید و ضحاک،

سپهساالرِ سپاه اوست (زادسپر  :1366 ،فصل34

قضیﮥ فتح باب گرشتخراري را پیش میکﺸد و البته

بند32و ،)33ضحّاک ،اَژيدَهاکَ در اوستا ،نی

آن را به اهریمن نسبت میدهد که در جامﮥ خرالیگر

نیرومندترین دیر دروجی است که اهریمن بر ضد گیتی

ضحاک ظاهر میشد و به او خرراکهاي تهیهشده از

و براي نابردي جهان اَشَه آفریده است (یﺸت :5بند34؛

گرشت میخرراند:

یﺸت :9بند14؛ یﺸت :14بند40؛ یﺸت :19بند37؛ و

فراوان نبرد آن زمان پرورش
که کمتر بُد از کُﺸتنیها خررش

امثال آن):
«اَژيدَهاکَ آن سه پرزۀ سه کلّﮥ شش چﺸم ،آن

ج از رستنیها نخرردند چی

دارندۀ ه ار چستی و چاالکی 29،آن دیر بسیار زورمند

ز هر چ زمین سر برآورد نی

دروج ،آن دروند آسیبرسان جهان و آن زورمندترین

پس آهرمن بدکنش راي کرد

دروجی که اهریمن براي تباهکردن جهان اَشَه ،به

به دل کﺸتن جانرر جاي کرد

پتیارگی در جهان استرمند بیافرید.»...

ز هر گرنه از مرغ و از چارپاي
خررش کرد و یکیک بیاورد بجاي
فردوسی31/1 :1353 ،و32

ضمن اینکه ترصیف اَژيدهاکَ در قالب دیر «سه
پرزۀ سه کلّﮥ شش چﺸم» که بعدها منﺸاء روایتهایی
شد که ضحّاک را تبهکاري معرفی میکنند که دو مار

جالب اینجاست که همچنانکه مﺸی و مﺸیانه پیش

بر دوشهاي او روییده است ،دو ماري که خرراکﺸان

از گرشتخراري به سراغ نرشیدن شیر رفتند ،در اینجا

مغ یا بهاصطالح دماغ 30آدمی است! (بیرونی:1386 ،

نی پیش از اینکه اهریمن بهطرر مستقیم گرشت به

351و352؛ مسعردي100/2 :1409 ،؛ مسعردي:1365 ،

ضحاک بخرراند ،کار را با زردۀ تخممرغ آغاز میکند

 ،)82بیش از هر مرضرعی ،یادآورِ سه چهره یا صررت

(نک :فردوسی )31/1 :1353 ،که بههرحال فرآوردهاي

هاي سهگانﮥ آز است که با آنها در تما آفرینش نفرذ

دامی است.

میکند (نک :به مطالب پیﺸین).

بنابراین ،گناه جمﺸید ج تقریت آز با فتح باب

بنابراین ،منطقی است که ضحاک را همان آز

گرشتخراري نیست .به عبارتی دیگر ،وجه ممی ۀ

پنداریم .درواقع ،برخی حتی بر این باور هستند که ج ء

بخش نخست شهریاري جمﺸید چیرگی خِرد بر آز

اول نا اَژيدَهاکَ ،یعنی اَژي ،شکلی دیگر از صررت

است که باعث میشرد شهریار پیرو اَشَه و پیماندار

اوستایی واژۀ آز ،یعنی  ،Āziاست (نک :اوستا:1388 ،

باشد و دادگري ورزد و ناگ یر فرّه داشته باشد و وجه

 899/2به نقل از دارمستتر) .بهاینترتیب ،غلبﮥ ضحاک

ممی ۀ بخش دو شهریاري او چیرگی آز بر خِرد است

بر جمﺸید نمادپردازي غلبﮥ آز بر خِرد است که البته

و ناگ یر از دست رفتن فرّه .ازهمینروست که در

سرنرشتی شر را هم براي شهریار و هم رعایاي او

روایتهاي اسطررهاي ،چیرگی آز بر جمﺸید در قالب

رقم میزند.
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نتيجه

تعالیم دین ایرانی در صررتهاي مختلف آن نی ،

از آنچه گفته شد نتیجه میگیریم مضمرن تقابل

بیش از هر مسئلﮥ دیگر ،به این معطرف است که

خِرد و آز ،جلرهاي دیگر از ثنریّت ایرانی و در ردیف

نخست آدمی را از اصل وجردي خرد آگاه کند و دو ،

تقابل سپنتهمَینیر و انگرهمَینیر در اوستاي گاهانی ،اَشَه و

راهکارهاي الز را براي متجلیکردن خِرد و چیرگی

دروج اوستایی ،اَرته و درئرگَ در کتیبههاي فارسی

بر آز به او بیامرزاند .این راهکارها که گاه گریا در

باستان ،هرم د و اهریمن در اوستاي متأخر و مترن

تضاد با یکدیگرند ،چهرههاي سهگانﮥ آز را که شهرت،

پهلري ،مینر و گیتی و نی نرر و ظلمت در ادبیات

میل به خرردن و میل به مالاندوزي است ،هدف قرار

مانري و م دکی است .فهم مضمرن تقابل خِرد و آز به

دادهاند و در این چارچرب فهمیده و درک میشرند.

فهم ثنریّت ایرانی گره خررده است و درعینحال ،درک

راهکاري که بهطرر معمرل در عمر صررتهاي دین

بهتر ثنریّت ایرانی نی به فهم مضمرن تقابل خِرد و آز

ایرانی دیده میشرد ،ترصیه به زهد و ریاضت و بهطرر

وابسته است .تقابل خِرد و آز صررتی انسانیتر از

مﺸخص امساک در خرردن و پرهی از گرشتخراري

ثنریّت ایرانی است که بیش از هر جاي دیگر ،در وجرد

است .زهد و ریاضت ،اب اري است براي مهار آز یا

آدمی که البته خرد ،تصریري از عالَم است نمرد مییابد

نفس عاصی و نی تقریت و متجلیساختن خِرد یا نفس

و درک میشرد .برایناساس ،آدمی آوردگاه حق و

ناطقه .البته این زهد و ریاضت مرقّتی است و چرن

باطل ،خیر و شر ،نرر و ظلمت و در یک کال خِرد و

انسان تما مراتب طریقت را سپري کرد و خرد واقعی

آز است .انسانی رستگار است که در زندگی ،خِرد را

خریﺸتن را آشکار و متجلی کرد و ربّانی شد ،بهطرر

که گرهري الهی در وجرد آدمی است ،راهنما قرار دهد

قاعده دیگر به زهد و ریاضت نیازي نیست و در اصل

و در مسیر اَشَه قد بردارد و درواقع ،در حفظ و تقریت

هرگرنه تکلیفی از آدمی برمیخی د..

اَشَه یا نظم کیهانی که پیدایش و دوا آفرینش به آن

مضمرن تقابل خِرد و آز در اندیﺸﮥ سیاسی ایرانیان

وابسته است ،نقش حیاتی و تعیینکنندۀ خرد را ایفاء

نی حضرري پُررنگ دارد .دراینجا ،تقابل خِرد و آز در

کند .این انسان اَشَرن ،همتا و جلرۀ مادي هرم د ،و

قالب داد و بیداد نمرد مییابد .درواقع ،اَشَه که از

مرجردي بَس ارزشمند است .درحقیقت ،شکافی میان

جنس خِرد است و خِرد ،آدمی را بدان رهنمرن است،

انسان ایرانی و آفریدگار او وجرد ندارد؛ این خِرد است

در عالَم شهریاري معنی داد و دادگري مییابد و در

که به هر دو ،اصالت و هریت میدهد و اگر آدمی خِرد

برابر بیداد و ستم قرار میگیرد که از افراط و تفریط آز

نهفته در درون خرد را متجلی سازد ،او نی ربّانی

برآمده است .در اندیﺸﮥ ایرانیان ،فلسفﮥ تﺸکیل دولت

میشرد و «فناء فی اهلل» را معنی میبخﺸد.

متبلررساختن خِرد یا اَشَه یا داد در سطح زندگی

اما اگر در این آوردگاه ،آدمی از خریﺸکاري و اصل

اجتماعی است و شهریار که در رأس این دولت قرار

وجردي خرد ناآگاه و غافل باشد ،آز بر او چیره

دارد ،تا زمانی مﺸروعیّت دارد و بهاصطالح فرّهمند

میشرد و او را از راستی بازمیدارد و در مسیر دروج

است که با راهنما قراردادن خِرد ،دادگرانه عمل کند و

پیش میبرد؛ چنین انسانی که اسیر هري و هرسهاي

از راه راست یا اَشَه منحرف نﺸرد .در قلمرو چنین

نفس است ،دروند خرانده میشرد و از آرامش و
سعادت بهرهاي ندارد.

شهریاري ،مرد

از آرامش و امنیت و آسایش

برخرردارند؛ یعنی همان «خرّمی» که «مذهب عدل»
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م دکیان خرّ دین از آن د میزند .زمانیکه به هر علتی

ایرانﺸهري» و بُعد سیاسی آن که البته با بُعد دینی و

این رفاه و امنیت از دست رفت ،شهریار مسئرل

اخالقی آن آمیخته است ،بنگرید به( :قادري:1385 ،

شناخته میشرد و اگر بهسرعت درصدد جبران برنیاید،

123تا.)148

فرّه از او میگسلد و مﺸروعیّت خرد را از دست می

 .4نا اهررام دا که در پهلري هرمَ د و اورمَ د گریند،

دهد .در چنین وضعیتی ،مرد در قبال این شهریار دیگر

مرکّب از دو ج ء «اهرره» و «مَ دا» است .اهرره

وظیفه و تکلیفی ندارند و مجاز هستند تا به تبعیت و

بهمعناي ب رگ و سرور است که در پهلري به

فرمانبرداري خرد از شهریار خاتمه دهند و دست به

«خرتاي» (خداي) هم برگرداندهاند« .م دا» بهمعناي

شررش ب نند .به عبارتی دیگر ،فرّهمندي و مﺸروعیت

هرشیار و دانا و آگاه است .بنابراین ،اهررام دا

شهریار امري همیﺸگی و ذاتی نیست؛ بلکه به عملکرد

درمجمرع بهمعناي «سرور دانا» یا «خداوندگار آگاه»

او و رضایت مرد مﺸروط و وابسته است.

است (نک :اوستا ،ج.)936/2

در روایتهاي ملی ایرانیان ،مضمرن تقابل خِرد و

xrad ī harwisp-āgāh .5

آز در عالَم شهریاري بیش از هر جاي دیگر ،در قالب

 .6کسی که دانﺸی فراگیر و همهآگاه ندارد ،و فقط از

حکایت جمﺸید و چیرگی ضحاک بر او پدیدار می

مرضرعی آگاه است که درعمل با آن مراجه

شرد .جمﺸید در نیمﮥ نخست شهریاري خرد،

میشرد.

خردمندانه و دادگرانه عمل میکند و رفاه و آسایش را
براي مرد به ارمغان میآورد؛ اما در نیمﮥ دو شهریاري

« .7إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَا یَقُرلُ لَهُ کُن فَیَکُرنُ» (قرآن کریم،
سرره آل عمران ،آیه  47و دیگر جاها).

خرد ،گناه فتح باب گرشتخراري را مرتکب میشرد و

 .8باترجه به اختالفنظرهایی که در ترجمﮥ اوستا،

با این کار ،خِرد او زایل شده و آز در پیکر ضحاک

بهویوه گاهان ،وجرد دارد ،در پووهش حاضر،

ماردوش یا اَژيدهاکَ «سه پرزۀ سه کلّﮥ شش چﺸم»،

مبنابر اوستاي گلدنر ( )Geldner, 1896گذاشته

بر او چیره میشرد و ستم فراگیر میشرد و فرّه از او

شده است که ویرایﺸی است انتقادي برپایﮥ چندین

میگسلد و ناگ یر ،مﺸروعیّت خرد را ن د مرد از

نسخﮥ خطی اوستا و همچنان مالک و مرجع

دست میدهد؛ ازاینرو ،مرد از او روي برمیگردانند و

مترجمان اوستا به زبانهاي مختلف است .در

ضحاک بیگانه را شاه ایرانزمین میکنند و البته با این

برگردان متن اوستایی به زبان فارسی هم از

کار ،نتایج گسستن فرّه از شهریار براي مرد فاجعهبارتر

ترجمههاي فارسی پررداود و دوستخراه کمک

هم میشرد!

گرفته شده است؛ ضمن اینکه در بخش گاهان،
ترجمههاي اینسلر ( )Insler, 1975و هرمباخ و

پینوشت

ایچاپرریا ( )Humbach and Ichaporia, 1994نی

 Āzi .1در اوستا Āz ،در فارسی میانه و فارسی نر.

دیده شده است..

 xraθw-/xratav .2در اوستا xraθu-/xratu ،در فارسی
باستان xrad ،در فارسی میانه و فارسی نر.
 .3دربارۀ مختصات و مؤلفههاي مفهرمی «اندیﺸﮥ

 .9خِرد داراي دو جنبه است :یکی خِرد غری ي یا
«آسْن خرد» که همان خِرد مدنظر ما در این پووهش
است که برابر با «عقل» نهاده میشرد و همان نرر و

 /198پووهشهاي تاریخی ،سال پنجاه و چهار  ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره اول (پیاپی ،)37بهار 1397

جانرري

(گیتی)،

(اهریمن) که

قصد

فرّهاي است که خداوند در وجرد انسان به امانت

دا

گذاشته است .دیگري خِرد اکتسابی که میشرد آن

آسیبرساندن به باغ او (سرزمین روشنایی) را دارد،

را برابر با «علم» قرار داد.

در دا میاندازد و پس از اینکه تران و نیروي

 .10دغدغهها و سرگذشت «دانا» ،بسیار شبیه

جانرر در تقال براي خالصی از این دا  ،تحلیل

دلمﺸغرلیها و کندوکاوهاي برزویﮥ طبیب ،مذکرر

رفت (ناکارشدن اهریمن در پایان  9000سالی که

در «باب برزویﮥ طبیب» بر کلیلهودمنه است (نک:

هرم د و اهریمن بر سر آن ترافق کردند) ،جانرر

کلیلهودمنه48 :1388 ،و )49که البته از نگاه

نیمهجان را از دا درمیآورد و از باغ خرد بیرون

ابرریحان ،این ابنمقفّع برد که باب برزویﮥ طبیب را

میاندازد و دا و تلﮥ خرد را بازسازي میکند

بر کلیلهودمنه اف ود تا در عقاید مسلمانان شک و

(فرشکرد یا نرسازي گیتی) (نک :زنر:1377 ،

تردید پدید آورد و آنان را براي پذیرش آیین

52و.)53

خریش که دین مانی برد ،آماده سازد و نه خرد
برزویﮥ طبیب (بیرونی1377 ،ق.)123 :
 .11جایگاه زروان مانري در نظا دینی مانریّت با
جایگاه هرم د در باورهاي زردشتی درخرر قیاس
است.
 .12جایگاه هرم د مانري در نظا دینی مانریّت،
کموبیش با جایگاه انسان نخستین یا همان کیرمرث
در باورهاي زردشتی درخرر قیاس است.

 .15یا شعر حافظ شیرازي که میفرماید :طایر گلﺸن
قُدسم چه دهم شرح فراق/که در این دامگه حادثه
چرن افتاد . ...
 .16براي نمرنه در گاهان سخن از اینست که هرم د
«بهواسطﮥ خرد خریش اَشَه را بیافرید» (یسنا،31
بند )7یا اینکه دیریسنایان هم مان «از خرد
اهررام دا و اَشَه روي برمیتابند» (یسنا ،32بند.)4
 .17و البته چنین تفکري ،ضمن اینکه مسئرلیّت آدمی

 .13باوجرد زردشتیان که ماده و گیتی را بهطرر ذاتی

را گرش د میکند ،بیانکنندۀ ارزش فرقالعادهاي

نیک و آفریدۀ هرم د میدانند که بديهاي مرجرد

است که براي نقش و جایگاه آدمی در هستی قائل

در آن بهدنبال حمله و ورود اهریمن به گیتی پدید

است .در چنین زمینهاي ،مفهر «جهاد اکبر» بیﺸتر

آمدهاند ،مانریان دراصل ماده را برابر با تاریکی و

درخرر درک است؛ یعنی جهاد با دشمن درونی که

شرّ میدانند و ازاینحیث ،بهاحتمال از اندیﺸههاي

نفس امّاره (آز) است.

بینالنهرینی متأثر هستند که دنیا را ساختهشده از
اج اء تن هیرالیی دیرسیرت به نا تیامَت میدانند.
 .14جالب است که انسان در کنار آتش و گرسفند،
نماد چهارپایان سردمند ،ابتدا با این عنران که در

 .18مسعردي :1409 ،ج243/1و 244که البته ترجمه
فرق برمبناي ترجمه ابرالقاسم پاینده ،با اندکی تغییر
و

اصالح

است

(نک:

مسعردي،

:1374

ج215/1و.)216

گیتی «بسیار رنجها به ما رسد» حاضر نیست که به

 . 19البته ترجمﮥ فرق برمبناي ترجمﮥ وحید مازندرانی،

خراست هرم د ،تن مادي بگیرد و به گیتی برود

با اندکی تغییر و اصالح است (نک :هرودوت،

(صد در بندهش :1909 ،در ،54بند1تا .)10همچنین

76 :1362تا.)80

بنگرید به تمثیل «شکند گمانیک ویچار» که هرم د

 .20در پارهاي از روایات قدیم« ،قلب»یا دل ،جایگاه

را به باغبانی خردمند تﺸبیه میکند که با تدارک یک

عقل و خرد و ادراک معرفى میشرد و در پارهاى
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دیگر« ،دِماغ» یا مغ  .جالب است که پووهشهاي

در رفتن بهسري وضع مدنی عقل را راهنماي انسان

اخیر نﺸان میدهد که مغ مرک هرشیاري کل بدن

میدانند و میرۀ وضع مدنی را عدالت ،رفاه ،امنیت و

نقش مهمی در روند

مهار هرا و هرسهاي انسانی معرفی میکنند (نک:

نبرده است و قلب نی

هرشیاري ایفا میکند و بهعبارتیدیگر ،قلب هم مغ
را

خرد

(نک:

دارد!

.)www.isna.ir/news/95101207026

سب هاي67 :1386 ،تا .)98بنابهگفتﮥ روسر« ،وقتی
انسان از وضع طبیعی وارد وضع مدنی میشرد،
تغییرات بسیار قابل مالحظهاي در او انجا میگیرد.

 .21راجعبه نبرد آتش و آژي بر سر فرّه ،نک( :صد در
بندهش :1909 ،در  54و نی در .)18

در رفتار او ،عدالت جایگ ین غری ه میگردد و
اعمال او برخالف سابق تابع قرانین اخالقی

 .22فلسفﮥ پیدایش دولت در روایتهاي ملی ایرانیان

میشرد .فقط آن وقت است که نداي وظیفه جاي

که در قالب گماردهشدن کیرمرث یا دیاکر به شاهی

شهرات نفسانی و حقّ جاي هرس را میگیرد و

بیان شده است ،با نظریه دولت بهمثابﮥ یک قرارداد

انسان که تا آن زمان فقط به خرد ترجه میکرد،

اجتماعی مﺸابهت بسیاري دارد .نظریه قرارداد

ناگ یر میشرد طبق اصرل دیگري رفتار کند و قبل

اجتماعی بر این فرض مبتنی است که انسان پیش از

از پیروي از تمایالتش ،با عقل خرد مﺸررت نماید.

تاًسیس دولت ،در «وضع طبیعی» به سر میبرد؛

گرچه انسان در این زندگی جدید از چند امتیاز که

وضعیتی که در آن« ،قانرن طبیعی» بر رفتار و کنش

در حالت طبیعی داشت ،محرو

میشرد؛ اما

انسان حاکم است و هر فردي طبق میل خرد عمل

درعرض منافع زیادي عایدش میگردد( »...روسر،

میکند؛ اما نیازها و ضرورتها باعث شده است تا

.)24 :1366

انسانها دور هم جمع شرند و با یکدیگر دربارۀ
تأسیس دولت یا همان نظا سیاسی ترافق کنند .با
تاًسیس دولت در قالب قرارداد اجتماعی ،انسانها
وضع طبیعی را پﺸت سر نهاده و وارد مرحله
جدیدي از زندگی اجتماعی میشرند که به آن،
«وضع مدنی» گفته میشرد .سه نظریهپرداز اصلیِ
نظریﮥ قرارداد اجتماعی بهترتیب زمانی عبارتاند از:
ترماس

هاب

(1588تا،) 1679

جان

الک

 .23ترجمه از احمد تفضلی در مینري خرد،
یادداشتها.101 :
 .24بهاحتمال شمال صحیح باشد؛ زیرا در فرهنگ
ایرانی ،شمال جایگاه دیران و قراي اهریمنی است.
 .25برمبناي ترجمﮥ اکبر داناسرشت .نک( :بیرونی،
.)330 :1386
 .26بهقرل فردوسی (« :)27 /1 :1353منیّ کرد آن شاه
ی دانشناس/ز ی دان بپیچید و شد ناشناس».

(1632تا ،) 1704ژانژاک روسر (1712تا.) 1778

 .27در ترجمﮥ این بند از گاهان اختالفنظرهایی جدي

این سه متفکر در اینکه وضع طبیعی چه

وجرد دارد .ترجمﮥ فرق برمبناي ترجمﮥ بارترلرمه

ویوگیهایی دارد و بهطرر مﺸخص چه ضرورتی

است ) (Bartholomae, 1904: cols. 1866-67که

دارد و با چه مکانی می رفتن بهسري وضع مدنی را

در کانرن پذیرش دانﺸمندان و اوستاشناسان بسیاري

باعث میشرد و نی در باب حقرق و تکالیف

در نیمﮥ نخست سدۀ بیستم برد و در ایران نی

متقابل دولت و شهروند ،با یکدیگر اختالف نظر

پررداود که اوستاي او ترجمﮥ اوستاي بارترلرمه

دارند؛ اما نکتﮥ جالب ترجه این است که هر سه تن،

است ،همین ترجمه را مبنا قرار داد (گاتها:1377 ،
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 .)37در نیمﮥ دو تجدیدنظرهایی در این ترجمه

کتابنامه

آغاز شد و براي مثال ،اینسلر این فقره را چنین

الف .کتاب

برگرداند« :براي خرسندي مرد سرگند خررد که

 .ابنبلخی ،)1363( ،فارسنامه ،به سعی و تصحیح گاي

گاو ،خدا هست» ) .(Insler, 1975: 47ترجمههاي

لیسترانج و رینرلد نیکلسرن ،چ ،2تهران :دنیاي

عجیب دیگري نی از این فقره صررت گرفت که

کتاب.

انعکاس آن در کار جلیل دوستخراه (اوستا:1388 ،

 .ابرالمعالیمحمدالحسینیالعلري ،)1376( ،بیاناالدیان،

 )25دیده میشرد .اما شراهد بهنفع ترجمﮥ

تصحیح عباس اقبال آشتیانی و محمدتقی

بارترلرمه بهاندازهاي برد که هرمباخ که خرد از

دانشپووه ،به کرشش سیدمحمد دبیرسیاقی ،تهران:

بانیان تجدیدنظر در ترجمﮥ بارترلرمه برد ،باوجرد

روزنه.

دیدگاههاي اولیهاش ،سرانجا نظر بارترلرمه را در

 .اشه ،رها  ،و شهین سراج ،)1379( ،آذربادِ

ترجمﮥ این فقره از گاهان پذیرفت (Humbach,

).2002: 71

مهرسپندان ،تهران :فروهر.

 .اصطخري ،ابراسحق ابراهیم ،)1368( ،مسالک و

 .28گریا گرشتخراري در آغاز و در عصر جمﺸید،

ممالک ،به اهتما ایرج افﺸار ،چ ،3تهران :علمی و

فقط بهشکل خرردن مردار و بدون مترسلشدن به
گرسپندکُﺸی برد؛ اما اقدا جمﺸید ،راه را براي

فرهنگی.
 .اوستا ،)1388( ،گ ارش و پووهش جلیل دوستخراه،

گرسپندکﺸی که بهطرر مﺸخص «دهآک تازي» آن را

2ج ،چ ،14تهران :مروارید.

رایج کرد ،همرار کرد (نک :کیخسرواسفندیار،

 .بغدادي ،ابرمنصررعبدالقاهر ،)1367( ،الفرق بین

 .)26/1 :1362دراینباره ،اشارۀ مسعردي به

الفرق (در تاریخ مذاهب اسال ) ،ترجمه و تعلیقات

مردارخراري م دکیان ساکنِ اطراف ري جالب

از محمدجراد مﺸکرر ،چ ،4تهران :کتابفروشی

ترجه است (نک :مسعردي)378 :1374 ،؛ گریا

اشراقی.

ایﺸان ضمن اینکه خرد را از گرشت محرو

 .بریس ،مري و گرنر فرانت  ،)1375( ،تاریخ کیش

نساخته بردند ،با پرهی از گرسپندکُﺸی ،خراه

زردشت ،ترجمﮥ همایرن صنعتیزاده ،ج( 3پس از

مستقیم یا غیرمستقیم ،از رفتن زیر بار گناه سنگین

اسکندر گجسته) ،تهران :ترس.

گرسپندکُﺸی پرهی میکردند.

 .بیرونی ،ابرریحانمحمدبناحمد1377( ،ق،) 1958/

 .29ترصیف ضحاک در قالب دارندۀ ه ارگرنه چاالکی
که بهاحتمال اب ارهاي او براي نفرذ در آفرینش

تحقیق ماللهند ،ج ،1حیدرآباد دکن.
.

،-----------------------

(،) 1878

هستند ،عنران «بیرراَسپ» ضحاک بهمعنی دارندۀ

آثارالباقیه عنالقرونالخالیه ،به کرشش کارل ادوارد

دهه ار اسب (براي نمرنه نک :مجملالتراریخ و

زاخائر ،الیپ یگ :بینا------------------- .

القصص ،بیتا )25 :را به خاطر میآورد.

 ،)1386( ،----آثارالباقیه ،ترجمه اکبر داناسرشت،

 .30پیشتر دیدیم که در عقاید قدما ،گاه دماغ یا مغ
آدمی ،جایگاه خِرد و عقل و ادراک معرفی میشرد
و گاه قلب یا دل.

چ ،5تهران :امیرکبیر.
 .ثعالبی نیﺸابرري ،عبدالملکبنمحمدبناسماعیل،

مضمرن تقابل خِرد و آز و جایگاه آن دراندیﺸﮥ ایرانﺸهري 201

( ،)1368تاریخ ثعالبی ،ترجمه محمد فضائلی2 ،ج،

ژول مرل ،ج1و ،6چ ،2تهران :شرکت سهامی

تهران :نقره.

کتابهاي جیبی.

 .روایت پهلري ،)1367( ،ترجمه مهﺸید میرفخرایی،

 .فَرنبَغدادگی ،)1385( ،بندهش ،ترجمه و تصحیح
مهرداد بهار ،چ ،3تهران :ترس.

تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

 .روسر ،ژانژاک ،)1366( ،قرارداد اجتماعی یا اصرل

 .قرآن کریم ،)1382( ،ترجمه مهدي الهی قمﺸهاي،

حقرق سیاسی ،ترجمه منرچهر کیا ،چ ،3تهران:

تهران :رشیدي.

 .کاتب ،احمدبنحسینبنعلی ،)1386( ،تاریخ جدید

گنجینه.
 .زادسپر  ،)1366( ،گ یدههاي زادسپر  ،ترجمﮥ
محمّدتقی راشد محصّل ،تهران :مؤسسه مطالعات و

ی د ،به کرشش ایرج افﺸار ،چ ،3تهران :امیرکبیر.
 .کتاب سر دینکرد ( ،)1381آوانریسی و یادداشتها و
ترجمه از فریدون فضیلت ،تهران :فرهنگ دهخدا.

تحقیقات فرهنگی.
 .زنر ،آر.سی ،)1377( ،تعالیم مغان (گفتاري چند در

 .کتاب شﺸم دینکرد ،)1392( ،ترجمه از متن پهلري

معتقدات زردشتیان) ،ترجمه فریدون بدرهاي ،تهران:

به انگلیسی از شائرل شاکد ،ترجمه از انگلیسی به

ترس.

فارسی از فرشته آهنگري ،تهران :صبا.

.

معماي

 .کریستنسن ،آرترر ،)1385( ،ایران در زمان ساسانیان،

زردشتیگري ،ترجمه تیمرر قادري ،تهران :امیرکبیر.

ترجمﮥ رشید یاسمی ،ویراستﮥ حسن رضایی

،---------

(،)1384

زروان

یا

 .شارپ ،رلف نارمن ،)1382( ،فرمانهاي شاهنﺸاهان
هخامنﺸی ،تهران :پازینه.

باغبیدي ،چ ،5تهران :صداي معاصر.

 ،)1389( ،------------- .نمرنههاي نخستین

 .شایست ناشایست ،)1369( ،آوانریسی و ترجمه از

انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهاي ایرانیان،

کتایرن م داپرر ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات

ترجمه ژاله آمرزگار و احمد تفضّلی ،چ ،4تهران:

فرهنگی.

چﺸمه.

 .شهرستانی ،ابرالفتحمحمدبنعبدالکریم،)1361( ،

 .کلیله و دمنه ،)1388( ،ترجمﮥ ابرالمعالی نصراهلل

ترضیحالملل (ترجمه المللوالنحل) ،تحریر مصطفی

منﺸی ،تصحیح و ترضیح از مجتبی مینري ،تهران:

خالقداد هاشمی ،تصحیح سیدمحمدرضا جاللی

ثالث.

نائینی2 ،ج ،چ ،3تهران :اُفست.
 .صد در نثر و صد در بندهش ،). 1909( ،به کرشش
ب .ن .دابار ،بمبئی :بینا.
 .طبري ،محمدبنجریر ،)1375( ،تاریخ طبري ،ترجمﮥ
ابرالقاسم پاینده ،ج ،1چ ،5تهران :اساطیر.
 .غ الی ،اما

ابرحامد محمدبنمحمد،)1367( ،

نصیحﮥالملرک ،به تصحیح جاللالدین همایی ،چ،4
تهران :هما.
 .فردوسی ،حکیم ابرالقاسم ،)1353( ،شاهنامه ،تصحیح

.

کیخسرواسفندیاربنآذرکیران،

(،)1362

دبستان

مذاهب ،با یادداشتهاي رحیم رضازاده ملک2 ،ج
(مجلد اول متن و مجلد دو تعلیقات) ،تهران:
کتابخانه طهرري.
 .گاتها ،قدیمیترین قسمت اوستا ،)1377( ،تألیف و
ترجمه ابراهیم پررداود ،به انضما ترجمه انگلیسی
دینﺸاه جیجی باهاي ایرانی ،تهران :اساطیر.
 .مجملالتراریخ والقصص( ،بیتا) ،از نریسندۀ گمنا ،
به کرشش ملکالﺸعراء بهار ،تهران :کالله خاور.
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 .مسعردي ،أبرالحسنعلیبنالحسین1409( ،ق) ،مروج-
الذَّهَب و معادنالجرهر،تحقیق اسعد داغر ،چ ،2قم:
دارالهجرۃ.
.

،--------------------------

(،)1374

پاینده ،ج ،1چ ،5تهران :علمی و فرهنگی.
.

 .سب هاي ،محمدتقی« ،)1386( ،جامعه مدنی به مثابه
قرارداد اجتماعی :تحلیل مقایسهاي اندیﺸههاي هاب ،

مروجالذَّهَب و معادنالجرهر ،ترجمﮥ ابرالقاسم
،--------------------------

ص1تا.19

الک و روسر» ،پووهش حقرق و سیاست ،س،9
ش ،22ص67تا.98
 .شجري ،رضا« ،)1382( ،تحلیل و بررسی عنصر آز در

(،)1365

التنبیه و االشراف ،ترجمﮥ ابرالقاسم پاینده ،چ،2
تهران :علمی و فرهنگی.

 .مسکرَیه ،احمدبنمحمد ،)2535( ،جاویدان خرد،

شاهنامه فردوسی» ،فصلنامه پووهشهاي ادبی،
ش ،1ص65تا.82
 .شکی ،منصرر« ،)1372( ،درستدینان» ،معارف ،دورۀ
دهم ،ش ،1ص28تا.53

ترجمﮥ تقیالدینمحمد شرشتري ،به اهتما بهروز

 .قادري ،حاتم و تقی رستموندي« ،)1385( ،اندیﺸه

ثروتیان ،تهران :مؤسسه مطالعات اسالمی دانﺸگاه

ایرانﺸهري (مختصات و مؤلفههاي مفهرمی)»،

مکگیل شعبه تهران.

فصلنامه علمی -پووهﺸی علر انسانی دانﺸگاه

 .مینري خرد ،)1380( ،ترجمﮥ احمد تفضلی ،به
کرشش ژاله آمرزگار ،ویرایش سر  ،تهران :ترس.
 .نربختی ،حسنبنمرسی ،)1381( ،فِرَقُالﺸّیعه ،ترجمه
و تعلیقات از محمّدجراد مﺸکرر ،چ ،2تهران :علمی

ال ّهرا(س) ،س ،16ش ،59ص123تا.148
 .ندّاف ،ویدا« ،)1393( ،نقش و جایگاه خرد در مترن
باستانی

ایران»،

زبانشناخت،

س،5

ش،1

ص187تا.197

و فرهنگی.
 .وراوینی ،سعدالدین ،)1367( ،مرزباننامه ،به تصحیح
محمد روشن2 ،ج ،تهران :نر.
 .هرودوت ،)1362( ،تراریخ ،ترجمه ع .وحید
مازندرانی (از روي ترجمﮥ انگلیسی جررج
راولینسرن) ،چ ،3تهران :علمی و فرهنگی.

 .یارشاطر ،احسان و دیگران ،)1380( ،تاریخ ایران
(پووهش دانﺸگاه کمبریج) ،ج( 3در دو قسمت)،
ترجمﮥ حسن انرشه ،چ ،2تهران :امیرکبیر.
ب .مقاله
 .رستموندي ،تقی« ،)1388( ،آز و داد :آسیبشناسی
سیاسی شهریاري در شاهنامه فردوسی» ،دو فصلنامه
پووهش سیاست نظري ،دوره جدید ،ش،5
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